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RESUMO 
 
Esta pesquisa investiga como os conceitos da funcionalidade, da 

racionalidade e da emotividade aplicados ao design de mobiliário urbano influenciam 

na organização, legibilidade e qualificação dos espaços públicos, em função do 

arranjo físico proposto, da qualidade física e visual do mobiliário e da qualidade da 

infraestrutura do ambiente urbano, podendo alterar os usos e apropriação desses 

espaços pelos pedestres, transformando-os em locais socialmente centrípetos ou 

centrífugos. O trabalho é composto por duas partes. A primeira parte refere-se a 

uma revisão bibliográfica sobre os dois principais eixos desta investigação: o design 

de produtos e a legibilidade do espaço público, definindo as bases conceituais e 

teóricas, associadas às estratégias metodológicas voltadas ao planejamento 

sistêmico e a gestão integrada do design de mobiliário urbano e da legibilidade dos 

espaços públicos (calçadas), necessárias à compreensão da relação usuário 

(pedestres) – produto (artefatos urbanos) - ambiente construído (calçadas). A 

segunda parte se refere a consecução da abordagem empírica por meio da análise 

visual dos espaços públicos e da avaliação qualitativa e funcional do mobiliário 

instalado na área central do bairro Cidade Alta, em Natal, RN, segundo os conceitos 

teóricos investigados e procedimentos metodológicos adotados. Os resultados 

expõem as fragilidades e as intensidades decorrentes das relações entre o espaço 

público, o mobiliário e o usuário, revelando a necessidade de abordagens teóricas e 

práticas que auxiliem na tomada de decisões para o planejamento, design e 

inserção de soluções inovadoras, sustentáveis e éticas na criação de espaços 

públicos atrativos que proporcionem a sociabilidade e a cidadania através de uma 

gestão pública integrada, de uma visão sistêmica de cidade e de uma identidade 

urbana. As diretrizes apontadas ao final desta pesquisa possibilitam a estruturação 

de estratégias para o design de sistemas de mobiliário urbano voltados à criação de 

produtos ajustados ao contexto estético e prático da infraestrutura do ambiente 

urbano construído, como também a redução de conflitos visuais e físicos que 

possam interferir negativamente na apropriação dos espaços públicos pelos seus 

cidadãos. 

Palavras-chave: Mobiliário Urbano. Espaços Públicos. Funcionalidade. 

Racionalidade. Emotividade. 
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ABSTRACT 
 
This research investigates how functionality, rationality, and emotionality 

applied to urban furniture design contribute to the organization, legibility, and 

qualification of public spaces, according to different layouts, physical and visual 

qualities of the urban furniture as well as the quality of urban infrastructure that may 

influence the uses and appropriation of urban spaces by pedestrians, turning those 

spaces into socially centripetal or centrifugal places. The work consists of two parts. 

First refers to a bibliographical review concerning two main issues of the 

investigation: product design and legibility of public space, defining the conceptual 

and theoretical bases, linked to methodological strategies aimed at systemic planning 

and integrated management of urban furniture design and legibility of public spaces 

(sidewalks), that are necessary to define the existing relationships among the user’s 

interface (pedestrians); product (urban artifacts); built environment (sidewalks). The 

second part refers to the achievement of empirical approach throughout visual 

analysis of public spaces and the functional and qualitative evaluation of the existing 

urban furniture in the central neighborhood of Cidade Alta, Natal, RN, according to 

the theoretical researched concepts and methodological procedures. The results 

expose the weaknesses and levels of intensity arising from the relations among 

public space, urban furniture, and users, revealing the need for theoretical and 

practical approaches which would help the decision-making in planning, designing 

and integrating innovative, sustainable, and ethical solutions in order to design 

attractive public spaces that could provide sociability and citizenship throughout 

integrated public management, city systemic thinking and urban identity. The 

suggested guidelines at the end of this research will provide the necessary strategies 

to design suitable urban furniture systems according to aesthetic and practical urban 

infrastructure and city context, aiming to ease visual and physical conflicts that may 

negatively interfere with the appropriation of public spaces by the citizens. 

Keywords: Urban furniture. Public Spaces. Functionality. Rationality. 

Emotionality. 
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RESUMEN 
 
Este estudio investiga cómo los conceptos de funcionalidad, racionalidad y 

emotividad aplicado al diseño de mobiliario urbano influencián en la organización, la 

legibilidad y la cualificación de los espacios públicos, conforme la disposición física, 

física, la calidad visual y física del mobiliario y la calidad de la infraestructura del 

entorno urbano, siendo capaz de cambiar los usos y apropiaciónes de estos 

espacios por peatones, transformándolos en locales socialmente centrípetos o 

centrífugos. La obra consta de dos partes. La primera parte se refiere a una revisión 

bibliográfica sobre dos ejes principales de esta investigación: el diseño del producto 

y la legibilidad del espacio público, definiendo las bases teóricas y conceptuales, 

vinculados a la planificación sistémica dirigida a estrategias metodológicas y gestión 

integral del diseño de mobiliario urbano y la legibilidad de los espacios públicos 

(aceras), necesarias para la comprensión de las relaciones usuario (peatones) – 

producto (artefactos urbanos) - entorno (aceras). La segunda parte se refiere a la 

consecución de la aproximación empírica a través de análisis visual de los espacios 

públicos y la evaluación cualitativa y funcional de los artefactos instalados en la zona 

central del barrio de Cidade Alta, Natal, RN, según los conceptos teóricos 

investigados y los procedimientos metodológicos adoptados. Los resultados 

exponen las debilidades y las intensidades que surjen de las relaciones entre el 

espacio público, el mobiliário urbano y el usuario, revelando la necesidad de 

enfoques teóricos y prácticos para ayudar en la toma de decisiones en la 

planificación, diseño e integración de soluciones innovadoras, sostenibles y éticas en 

la creación de espacios públicos atractivos que proporcionen sociabilidad y 

participación ciudadana a través de una gestión pública integral, una visión sistémica 

de la ciudad e una identidad urbana. Las directrices establecidas al final de esta 

investigación permiten la estructuración de estrategias para el diseño de mobiliario 

urbano y sistemas orientados a la creación de productos ajustados al contexto 

estético y práctico de la infraestructura del entorno urbano, así como la reducción de 

conflictos visuales y físicos que puedan interferir negativamente para la apropiación 

de los espacios públicos para sus ciudadanos 

 
Palabras clave: Mobiliario urbano. Espacios públicos. Funcionalidad. 

Racionalidad. Emocionalidad. 
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A rua fala do sacrifício exigido por todas as obras de arquitetura. As pedras 

talvez preferissem continuar dormindo onde estavam há duzentos bilhões 

de anos, assim como o minério de ferro das balaustradas optaria por 

permanecer alojado no Massif Central, sob florestas de pinheiros, antes de 

ser persuadido a sair da sua sonolência ao som de uma sinfonia de outros 

materiais brutos a fim de participar de uma colossal composição urbana. A 

charrete de um artesão quiçá tenha viajado dias para chegar à cidade, seu 

condutor talvez tenha para que um dia uma tubulação pudesse se unir 

silenciosamente no segundo andar de um prédio de apartamentos com uma 

pia de lavar as mãos, tornando a vida mais descomplicada (BOTTON, 2007, 

p. 176-177)
1
.   

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Problemática da pesquisa  

 A partir dos conceitos de funcionalidade, racionalidade e emotividade, 

descritas posteriormente no Capítulo 1, buscou-se compreender as relações 

usuário-contexto-ambiente construído, observando os aspectos concernentes ao 

design de produtos (mobiliário urbano) nos espaços públicos (calçadas) da área 

central (centro urbano principal) da cidade de Natal/RN, universo deste estudo, 

confrontando, as situações encontradas com soluções adotadas em outras cidades 

do Brasil e do exterior, verificando os “palcos de ação” (DEL RIO, 1990, p. 105)2 

donde se originam tais e suas consequências  para o ambiente urbano e diversos 

grupos sociais envolvidos. 

 

O uso que fazemos da cidade, como nos apropriamos dela e como damos 

                                            

 
1
 Botton, Alain de. A Arquitetura da felicidade. Rio de janeiro, 2007. 

 
2
 “Palcos de ação: contexto em que se dá o comportamento e “ambientes comportamentais” 

condições físico-espaciais do comportamento.” Del Rio, Vicente. Introdução ao desenho urbano. São 
Paulo, 1990. 
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significados aos seus elementos e ações dentro de um sistema pessoal de 
valores é de extrema importância para nossa sensação de bem-estar e para 
a nossa convivência no ambiente urbano (DUARTE, 2010, p. 19). 

 

 

Procurou-se, desta maneira, investigar qual o papel desempenhado pelo 

mobiliário urbano enquanto elemento que compõe o cenário dos espaços públicos 

das cidades em áreas destinadas à circulação de pedestres (calçadas), tornando-se 

parte integrante da vida social citadina e que esteja associado aos conceitos de 

funcionalidade, racionalidade e emotividade, utilizando materiais, tecnologias e 

configurações diversas que influenciam no uso desses produtos e provocam, nos 

usuários, percepções diversas podendo ou não facilitar a acessibilidade, a 

mobilidade, convivência social e o intercâmbio de experiências individuais e 

coletivas, através de suas funções. Os estudos iniciados no Mestrado 

proporcionaram que no Doutorado a investigação se tornasse mais aprofundada 

sobre o papel do mobiliário urbano nos espaços públicos urbanos, mais 

notadamente no centro principal das cidades, já que existe maior disponibilidade 

desses elementos instalados, possibilitando a realização de atividades cotidianas e a 

interação dos cidadãos com a cidade e outros indivíduos, podendo também tornar-

se um símbolo da identidade urbana em um contexto socioambiental específico. 

“A aparência de uma cidade e o modo como seus espaços se organizam 

formam uma base material a partir da qual é possível pensar, avaliar e realizar uma 

gama de possíveis sensações e práticas sociais” (HARVEY, 2001, p. 69). Embora 

nos últimos anos o design do mobiliário urbano venha se destacando como atividade 

projetual que busca inovar e melhorar a vida cotidiana nas urbes, propondo soluções 

materiais, tecnológicas e configurações sensoriais que alteram o uso dos elementos 

do mobiliário, provocando percepções diversas nos usuários, facilitando a 

convivência social, o intercâmbio de experiências individuais e coletivas, através de 

suas funções práticas, estéticas e simbólicas, observa-se que na maioria dos 

centros urbanos das cidades brasileiras, salvo algumas exceções, o mobiliário 

urbano existente não corresponde às expectativas funcionais, racionais e emotivas 

relacionadas às atividades, às funções, aos usos ou ao contexto socioambiental 

onde se encontram instalados.  

Neste sentido, quando fatores relacionados aos conceitos da funcionalidade, 

racionalidade e emotividade dos sistemas de mobiliário urbano são negligenciados, 
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ele pode se tornar um transtorno à acessibilidade e à mobilidade urbanas, influindo, 

negativamente, na legibilidade (ordenamento e identidade urbanas) e no uso 

adequado (eficiência) dos espaços públicos urbanos e seus elementos (sejam estes 

calçadas, edificações, vias etc.) em áreas centrais da cidade.  

Portanto, de que modo os aspectos da funcionalidade, racionalidade e da 

emotividade presentes no mobiliário urbano, afetam os pedestres em relação à 

apropriação e ao uso dos espaços públicos? Em que medida o mobiliário contribui 

para tornar os espaços públicos em ambientes “centrípetos” ou “centrífugos”?  

As relações práticas, estéticas e simbólicas entre o mobiliário urbano, o 

espaço público e os usuários, abordadas neste trabalho, são alvo de investigação 

para a compreensão dessas problemáticas objetivando corroborar no planejamento 

e no desenvolvimento de projetos de mobiliário urbano voltados aos usos e funções 

demandados pelos contextos socioambientais urbanos contemporâneos, por meio 

da abordagem do pensamento complexo e sistêmico e da gestão urbana integrada. 

1.2 Hipóteses  

A interação entre os espaços públicos e o mobiliário urbano necessita ser 

planejada e concebida de modo a atender simultaneamente aos diversos grupos 

sociais que atuam no meio urbano e ali executam suas atividades cotidianas, 

proporcionando-lhes autonomia, conforto e segurança por meio de soluções 

voltadas à acessibilidade e à mobilidade urbanas. Nesta relação, quando se trata de 

melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades, a organização e o 

ordenamento do espaço público e sua infraestrutura (calçadas, iluminação, 

acessibilidade, sinalização etc.), tal como do mobiliário urbano, são aspectos 

fundamentais para a atratividade e vitalidade dos locais públicos a fim de 

proporcionar ambientes centrípetos a toda a população urbana. Mascaró (2008, p. 

153) argumenta que, 

 

 

Especial atenção precisa ser dada às necessidades e às expectativas do 
cliente - ‘usuário coletivo’. Características físicas e funcionais necessitam 
estar em harmonia com a diversidade de sujeitos e palcos para as práticas 
cotidianas desenvolvidas nos espaços de uso comum. 

 

Assim sendo, essa investigação procurou levantar e esclarecer questões 
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relativas à compreensão dos aspectos antropológicos (comportamentos, usos e 

interações dos usuários de um local específico), ambientais (sustentabilidade e 

manutenção do patrimônio público) e tecnológicos (produtos urbanos, design) 

referentes à problemática do mobiliário urbano e da legibilidade do espaço público 

urbano aberto em áreas centrais da cidade, revelando, as 

adequações/inadequações e unidade/contradições quanto ao uso, significado e 

infraestrutura do contexto socioambiental pesquisado. Deste modo, baseado nos 

argumentos apresentados nossas hipóteses pressupõem que:  

1. O design do mobiliário urbano influencia na legibilidade, na acessibilidade 

e na mobilidade dos pedestres no espaço público ao mesmo tempo em 

que satisfaz suas necessidades visuais, funcionais e comportamentais por 

serviços públicos de qualidade; 

2. O mobiliário adequadamente ordenado e implantado no espaço público 

possibilita um uso mais apropriado do ambiente construído pelos usuários;  

3. Existe uma indissociabilidade entre os elementos visíveis que compõem o 

espaço construído (contexto ambiental), o mobiliário urbano e o 

comportamento e ações dos usuários.  

Essa indissociabilidade, mostrada na Figura 1, pode-se traduzir através da 

relação ambiente urbano-produto urbano-usuário, uma vez que o mobiliário urbano 

precisa ajustar-se às expectativas funcionais, visuais e comportamentais dos 

cidadãos, colaborando para a qualificação dos espaços públicos, oferecendo 

soluções práticas (relacionadas aos aspectos fisiológicos do uso), estéticas e 

simbólicas (concernentes aos aspectos psíquico-sensoriais do uso), integrando-se 

ao espaço público onde se encontra inserido, atuando como articulador entre os 

usos e atividades desenvolvidas no ambiente construído, sua paisagem e estruturas 

arquitetônicas ali edificadas expressando, no seu design, uma identidade urbana, 

coerente com a configuração e organização espaciais dos espaços públicos, 

destinados aos pedestres3.  

 

                                            

 
3
 Pedestre: “Somos todos nós que andamos a pé no espaço público. Também é pedestre o 

portador de deficiência física.” Definição da Associação Brasileira de Pedestres/ABRASPE, São 
Paulo, agosto 2011. Disponível em: http://www.pedestre.org.br/downloads/opedestre.pdf – Acesso em 
10/06/2013. 

http://www.pedestre.org.br/downloads/opedestre.pdf
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Figura 1 - Conceitos estruturantes da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor, maio 2014 

Como consequência dessas relações seria possível, aos usuários que 

buscam depreender sensações que contribuam para sua estabilidade social e 

psíquica, a partir das percepções do ambiente construído, carregado de significados, 
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identificar um lugar específico através do conjunto coerente e harmônico do 

mobiliário urbano, “já que, por meio da visualidade, o design é capaz de sugerir 

atitudes, estimular comportamentos e equacionar problemas complexos” 

(CARDOSO, 2012, p. 117), do mesmo modo que o ambiente físico nos influencia e 

determina a criação de esquemas territoriais que acabam definindo aspectos 

emocionais e perceptivos relacionados diretamente à imaginabilidade4 urbana.  

1.3 Objetivos  

Buscou-se compreender nesta investigação, de que modo e nível funcional, 

racional e emotivo, o mobiliário urbano disponibilizado aos cidadãos possibilita a 

realização de atividades cotidianas, ora atuando como elemento capaz de promover 

a interação daqueles com a cidade e com outros indivíduos, ora como objeto 

caracterizador de uma identidade urbana dentro de um contexto social e paisagístico 

específico. 

A finalidade desta pesquisa visa contribuir para com os estudos na área do 

design de mobiliário urbano, tendo nos conceitos de funcionalidade, racionalidade e 

emotividade, apontados por SERRA (2000), os requisitos fundamentais aos usos e 

apropriação dos espaços públicos urbanos pelos cidadãos, possibilitando, deste 

modo, a tomada de decisões e a definição de diretrizes por parte dos projetistas 

envolvidos no processo de desenvolvimento de produtos urbanos voltados às 

necessidades dos usuários por serviços públicos de qualidade em um contexto 

socioambiental específico.  

Para tanto, o objetivo central deste trabalho de pesquisa é demonstrar a 

importância, a influência e a contribuição que o design do mobiliário urbano exerce 

na organização, legibilidade e qualificação dos espaços públicos na área central de 

cidades, analisando como a implantação funcional, racional e emotiva do mobiliário 

pela gestão municipal, à luz dos princípios do design de produtos (mobiliário 

urbano), da acessibilidade e mobilidade urbanas (espaços públicos – calçadas) e de 

conceitos de análise visual relacionados à legibilidade (ordenamento, arranjo físico e 

                                            

 
4
 Imaginabilidade é “a característica, num objeto físico, que lhe confere alta probabilidade de 

evocar uma imagem forte em qualquer observador dado. É aquela forma, cor ou disposição, que 
facilita a criação de imagens mentais claramente identificadas, poderosamente estruturadas e 
extremamente úteis ao ambiente.” Lynch, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo, 1997. P. 11. 
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identidade) podem corroborar para a criação de espaços centrípetos, ou centrífugos, 

nas cidades.  

Para tanto os seguintes objetivos específicos foram assim articulados: 

 Levantar a existência de marcos regulatórios adotados pela gestão pública no 

que se refere a temática da concepção, implantação e regulação do mobiliário 

urbano nos espaços públicos de áreas centrais; 

 Examinar como as condições da infraestrutura do espaço público impactam 

na implantação, na utilização, na organização, na qualificação e no uso do 

mobiliário urbano; 

 Analisar como princípios da acessibilidade (desenho inclusivo) e da 

mobilidade urbanas se relacionam às questões normativas que dizem 

respeito à implantação e utilização do mobiliário urbano nas calçadas visando 

promover/facilitar a interação entre usuário—produto—ambiente; 

 Investigar as implicações da legibilidade no ordenamento do espaço público e 

do mobiliário urbano. 

Considerou-se, também, que questões relativas à gestão pública do espaço 

urbano devem ser observadas para a compreensão das situações encontradas, já 

que se costuma, na maior parte dos casos, associar determinados padrões estéticos 

e estilísticos do mobiliário urbano à administração municipal (prefeitos), ou de 

empresas privadas que, em parceria público-privada, adotam locais específicos para 

a instalação de elementos urbanos, em troca da exploração publicitária. 

1.4 Objeto de Estudo  

O objeto de estudo diz respeito às relações entre o design do mobiliário 

urbano e a legibilidade do espaço público tendo, no processo de cognição do 

usuário sobre o espaço destinado à circulação (calçadas), o elemento para a 

vitalidade dos centros urbanos que origina comportamentos, qualificando tais 

espaços para usos diversos e manifestações físicas da cultura material contribuindo 

para a compreensão das mensagens incutidas no design do mobiliário urbano ali 

implantado. 

Pautado na existência de tais relações, buscou-se também estabelecer um 

paralelo entre a qualificação do espaço público, suas características e sua 

adequação à realidade urbana com os princípios do desenho inclusivo com o 
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propósito de verificar quais as condições necessárias à qualificação de um espaço 

público voltado a satisfação visual, funcional e comportamental dos cidadãos no que 

diz respeito ao uso e atratividade daqueles espaços.  

1.5 Universo da Pesquisa/Delimitação geográfica do estudo proposto 

A pesquisa se concentrou na área central (centro urbano principal5) da cidade 

de Natal/RN, mais especificamente no bairro Cidade Alta, Figura 2, dentro de um 

perímetro que contempla as principais vias de acesso e suas calçadas de acordo 

com o nível de importância e vitalidade urbana6 para a cidade e seus cidadãos 

levando-se em consideração, também, a existência significativa (quantitativa e 

qualitativa) de mobiliário urbano que possibilitasse uma avaliação das relações 

funcionais, racionais e emotivas do conjunto de artefatos ali instalados com o 

ambiente urbano e os usuários.  

 

Figura 2 - Vista parcial da Cidade Alta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fonte: Aldair Dantas

7
 

Por ser um bairro representativo da ocupação histórica da cidade, possui 

significativa infraestrutura de comércio, serviços, escritórios, bancos e uma malha 

viária por onde circula o transporte público que conecta vários outros bairros 

                                            

 
5
 Villaça. Op. Cit., 2004. P. 29.  

 
6
 As discussões e abordagens de Jacobs (2009) sobre as questões relacionadas à vitalidade 

urbana e seus fundamentos são adequadas ao contexto e objetivos desta pesquisa, porém 
guardando as devidas proporções. (Nota do Autor). 

7
 Disponível em: http://tribunadonorte.com.br/print.php?not_id=229047. Acesso em: 18 de 

agosto de 2012. 

http://tribunadonorte.com.br/print.php?not_id=229047


32 
 

periféricos com o centro da cidade apresentando, consequentemente, considerável 

fluxo de deslocamento de usuários de transporte coletivo que se utilizam das suas 

calçadas e do mobiliário urbano ali instalado a fim de realizarem suas atividades 

cotidianas. 

Para investigar uma situação específica e observar suas implicações, 

selecionamos um estudo de caso dentro deste perímetro urbano do bairro Cidade 

Alta que nos possibilitasse apreender uma situação em particular, em sua totalidade. 

Assim sendo, selecionamos a Avenida Rio Branco, por ser, desde o século XIX, uma 

via importante para a atividade comercial e que, apesar de ter perdido sua 

relevância financeira e entrar em processo de decadência por volta dos anos 1970, 

descentralizando o comércio, os serviços e o deslocamento de moradores para 

outros bairros, ainda é considerada uma artéria central da cidade de Natal como um 

todo e, especialmente, da Cidade Alta onde se situa, sendo, inclusive, importante 

ponto de referência geográfica para os habitantes daquela localidade. 

Nos anos 1990 foram feitas propostas para a revitalização do centro da 

Cidade Alta que incluía, inclusive, a reurbanização da Avenida Rio Branco através 

dos projetos “Cidade sem Barreiras” (1993) e “Cidade para Todos” (1996). Esta via 

ainda concentra o maior número de produtos urbanos (mobiliário) instalados naquela 

área central, tanto em termos quantitativos quanto em variedade funcional, 

apresentando usos e funções diversificadas. 

A estrutura geral da pesquisa apresenta-se esquematizada no diagrama 

mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Estratégia metodológica adotada para a pesquisa 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte - Elaboração do autor, maio 2014 
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1.6 Estrutura da Tese 

Este trabalho se encontra estruturado segundo os objetivos aqui traçados, 

como segue.  

CAPÍTULO 2 – Procedimentos Metodológicos. 

Explicitam-se, aqui, as estratégias metodológicas utilizadas para a 

consecução do trabalho e à construção de um debate suficientemente relevante 

sobre os campos teóricos referenciados nesta pesquisa, apoiando os argumentos e 

as conclusões apresentadas.  A abordagem multimetodológica foi adotada como 

meio para investigar a interdependência e as relações recíprocas entre os vários 

conceitos e fatores que configuram o estudo em questão. São explicitados ainda os 

critérios para análises técnica e visual dos produtos e do contexto ambiental 

investigado, bem como o referencial teórico relativo aos dois principais eixos de 

investigação: design de produto e legibilidade do espaço público. A definição do 

universo da pesquisa, o levantamento e coleta preliminar de dados e a delimitação 

do mobiliário urbano para análise foram determinados para a realização da 

investigação empírica visando caracterizar o espaço público da área central 

analisada, mapear os produtos funcionais do mobiliário urbano implantados no 

perímetro de estudo, tal como estudar a relação espaço público - usuários. A 

pesquisa empírica se compõe de duas etapas distintas e interdependentes: a etapa 

1, corresponde à análise técnica relacionada aos aspectos físico-estruturais e de uso 

dos elementos urbanos enquanto a etapa 2, relativa à análise visual, aborda as 

percepções sobre o espaço público e o mobiliário urbano instalado, objetivando 

identificar como as “formas e os artefatos são passíveis de adaptação pelo uso e 

sujeitos a mudanças de percepção pelo juízo” (CARDOSO, 2012, p. 36). 

CAPÍTULO 3 – Design de Mobiliário Urbano. 

Abordam-se não apenas as questões conceituais relacionadas ao design do 

mobiliário urbano levantando e discutindo definições e interpretações à luz de 

diferentes estudiosos sobre o assunto, mas também às diversas nomenclaturas 

adotadas e sugeridas para a temática tratada, a fim de estabelecer um critério 

comum para a classificação e categorização dos elementos funcionais do mobiliário 

urbano. A partir de uma visão histórica procurou-se demonstrar a evolução do 

mobiliário urbano ao longo do tempo e seu papel funcional, estético e simbólico no e 

para o espaço público e para os cidadãos. Neste sentido, os conceitos-chave 
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funcionalidade, racionalidade e emotividade são revisados com a finalidade de 

definir parâmetros voltados ao design do mobiliário urbano, relacionando-os às 

questões de acessibilidade e mobilidade no ambiente urbano da área central da 

cidade. Outra seção deste capítulo trata das implicações da sustentabilidade e do 

eco design que dizem respeito ao mobiliário urbano, oferecendo uma visão geral a 

respeito dos conceitos, e das implicações envolvidos neste tema. 

CAPÍTULO 4 – Legibilidade do Espaço Público. 

Definições sobre espaço urbano e público procuram esclarecer as referências 

teóricas que caracterizem a existência de relações recíprocas entre o espaço social 

e as situações onde acontecem tais relações e os contextos envolvidos. Trata da 

conceituação desses termos relacionando-os diretamente às questões da percepção 

do espaço público atrelado ao conceito de design de mobiliário urbano e suas 

funções práticas, estéticas e simbólicas abordando as recentes definições, 

conceituações e tendências sobre esta temática, suas implicações na configuração 

dos espaços públicos e as relações imagéticas daí resultantes.  

Analisam-se ainda aspectos concernentes ao significado de centros urbanos 

na acepção sociocultural-histórica da cidade e sua relação com os conceitos de 

lugar e comportamento no espaço público. As características gerais dos espaços 

públicos e do mobiliário urbano da área central investigada são apresentadas 

buscando-se analisar as implicações decorrentes das relações funcionais, racionais 

e emocionais que configuram os trechos estudados. Conceituações sobre 

acessibilidade são aqui abordadas analisando as recentes tendências sobre esta 

temática e suas consequências para a reestruturação dos espaços públicos e os 

elementos constitutivos da sua infraestrutura e paisagem urbana. Procuram-se 

definir os termos acessibilidade e mobilidade urbanas segundo o contexto das 

disposições legais e normativas relativas ao assunto, tanto em nível municipal 

quanto estadual e federal, a fim de estabelecer relações entre eles e analisando, 

dentre outras, as situações constatadas no espaço público local. Temáticas 

concernentes às funções, usos e apropriações das calçadas, que constituem o 

principal suporte para a instalação do mobiliário urbano e para a circulação dos 

pedestres na cidade, são abordadas não apenas em seus aspectos técnicos, mas 

também do ponto de vista dos princípios morais, sociais, éticos e 

comportamentais/educacionais dos vários atores envolvidos, responsáveis pelo 

funcionamento, pela exploração das calçadas e sua percepção a respeito dela.  
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Ordenamento, arranjo físico e identidade do mobiliário urbano no espaço 

público são conceitos-chaves para a compreensão das relações urbanas e sua 

complexidade na cidade contemporânea, que alteram a percepção das cidades e 

sua morfologia. Para isto uma análise sobre a legibilidade e qualidade visual do 

espaço público e do mobiliário urbano, a percepção do mobiliário urbano no espaço 

público e o papel do mobiliário urbano como elemento de referência visual na 

cidade, objetivam o entendimento dos diversos e diferentes aspectos que 

configuram o ambiente urbano e as implicações oriundas dessas relações. 

CAPÍTULO 5 - Pesquisa de Campo e Estudo de Caso. 

Apresentam-se a formalização e a consecução da investigação segundo os 

procedimentos definidos no Capítulo 1, cuja finalidade é realizar uma análise da 

qualidade visual dos espaços públicos na área central, observando os critérios de 

satisfação visual, funcional e comportamental, simultaneamente a uma avaliação 

qualitativa do mobiliário urbano ali existente no desempenho de suas funções 

básicas. Os resultados foram, então, organizados a partir de uma análise 

comparativa entre eles, apresentando-se uma conclusão geral. 

CAPÍTULO 6 – Resultados, Conclusões e Contribuições. 

Expõem-se aqui os resultados alcançados e as principais conclusões, 

propondo reflexões sobre as prováveis contribuições deste trabalho, suas 

fragilidades e realizações além de diretrizes que possibilitam propor intervenções 

urbanas e projetos de mobiliário urbano mais adequados a satisfazerem às 

necessidades dos usuários por sistemas de produtos industriais (e artesanais) com 

qualidade prática, estética e simbólica voltados às funções e usos dos espaços 

públicos da cidade, porém de modo ético, sustentável, saudável e participativo, 

associado a um pensamento complexo e a uma gestão urbana integrada. 
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Qualquer objeto, evento, situação ou experiência que uma pessoa ver, 

ouvir, tocar, cheirar, sentir, intuir, conhecer, compreender ou vivenciar é um 

tópico legítimo para uma investigação fenomenológica. Pode haver uma 

fenomenologia da luz, da cor, da arquitetura, da paisagem, do lugar, (...), do 

ciúme, (...), da economia, da sociabilidade, e assim por diante. Todas essas 

coisas são fenômenos porque os seres humanos podem experiência-las, 

encontrá-las ou vivenciá-las de alguma maneira (SEAMON (2000, p. 3)
8
. 

 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

2.1 Estratégias Metodológicas 

Fundamentalmente, essa investigação procurou assentar-se sobre o caráter 

heurístico para análise dos fenômenos que aqui se buscou compreender e explicar 

através de uma abordagem exploratória que nos conduzisse à construção de um 

debate suficientemente relevante sobre os campos teóricos referenciados neste 

trabalho, apoiando os argumentos e as conclusões apresentadas. De acordo com 

Ferrara (1999, p. 66),  

 

 

A complexidade da cidade como objeto de pesquisa envolve um rigor 
metodológico construído com criatividade que supõe rejeitar a adoção de 
qualquer modelo teórico (corpo de referências), método ou técnica 
prefixados. Rejeitam-se os padrões interpretativos mais condizentes com 
características de uma ciência aplicada e, ao mesmo tempo, são abolidos 
os receituários metodológicos que determinam, com segurança, os passos 
e o desenvolvimento da pesquisa.  

 

 

Assim sendo, a abordagem multimetodológica (AMM)9 pareceu ser o meio 

                                            

 
8
 Seamon, David (2000: 03) apud Castello. Op. Cit., 2007. 

9
 A abordagem multimetodológica (AMM), também conhecida como “triangulação”, parte do 
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mais adequado para guiar um trabalho no qual se propõe investigar a 

interdependência e as relações recíprocas entre os fatores que configuram 

contextos socioambientais urbanos contemporâneos e o desenho funcional e 

estético-simbólico do mobiliário urbano inserido no espaço público das áreas 

centrais da cidade. Procurou-se então, definir estratégias voltadas para a análise do 

ambiente urbano, pertinentes às questões relativas ao design de produtos e a 

legibilidade do espaço público, abordando conceitos técnicos e teóricos que 

correspondam às expectativas práticas do trabalho em questão.  

Focado nos três conceitos-chave deste estudo (funcionalidade, racionalidade 

e emotividade), procurou-se investigar a existência de relações recíprocas entre o 

contexto socioambiental (espaço público), os atores e as situações envolvidas 

nessas relações (usuários pedestres) e a configuração dos artefatos que definem 

comportamentos e usos (mobiliário urbano). Segundo De Moraes (2010, p. 70), ”a 

concepção de um produto, de forma consciente ou não, é fruto da interação dos 

atores envolvidos no projeto com a realidade sociocultural circundante que os 

influenciam.” Para 0 autor, tanto o ambiente quanto o estilo de vida de um local 

definem referenciais tipológicos e estéticos que serão utilizados na criação de 

produtos, sejam eles artesanais (vernaculares) ou industriais.   

Deste modo propõe-se observar os seguintes aspectos: tipo e nível de 

influência que o mobiliário exerce na realização de atividades cotidianas pelos 

usuários (usos e apropriações do espaço público); existência ou não de uma 

demanda social efetiva por tais artefatos em áreas locais específicas (calçadas, 

atividades e serviços); questões administrativas relacionadas à gestão pública do 

espaço público, voltadas para a acessibilidade e a mobilidade nos centros urbanos 

(marcos regulatórios). 

Para operacionalizar o desenvolvimento deste trabalho e verificar as 

hipóteses suscitadas, recorreu-se à consulta sistemática de referências 

bibliográficas e documentais necessárias ao embasamento científico que permitisse 

conhecer o estado da arte dos recentes estudos relacionados, direta ou 

                                                                                                                                        

 

princípio de que não exista apenas um único método que seja o mais adequado e que todos os 
métodos apresentam restrições e vantagens que podem ser contrabalançadas e reunidas, 
combinando-se vários métodos em um mesmo programa de pesquisa, focado na resolução de 
problemas práticos da pesquisa. Sobre AMM consultar Moran-Ellis et al. (2006), Tashakkori e Teddlie 
(2003) e Mingers e Brocklesby (1997). (Nota do autor). 
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indiretamente, aos principais eixos de investigação abordados nesta pesquisa 

(design de produtos e legibilidade do espaço público). Conjuntamente, realizou-se 

uma abordagem empírica, de base exploratória baseada numa leitura técnica, 

pesquisa de campo e estudo de caso, em que as observações in loco ofereceriam 

os enquadramentos necessários para a descrição dos fenômenos levantados e 

aportariam os fundamentos desta investigação.  

2.2 Métodos  

Uma abordagem qualitativa foi adotada para esta investigação baseada na 

pesquisa documental e no estudo de caso, em que o “investigador busca 

desenvolver sua perspectiva teórica, relativamente a determinado assunto ao 

mesmo tempo em que vai fundamentando-a na observação empírica” (COUTINHO, 

2005, p. 177-197). Em sendo um tipo de investigação indutiva e descritiva, na qual 

se desenvolvem conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões encontrados 

nos dados, buscou-se a compreensão e a interpretação dos fenômenos estudados 

trabalhando com valores, representações, hábitos, atitudes e opiniões. Como 

estratégia para se investigar uma realidade em particular, a escolha de um cenário 

específico para estudo de caso nos possibilitou apreender determinada situação em 

sua totalidade e descrever a complexidade de um caso concreto permitindo “a 

penetração na realidade social” (GOLDENBERG, 2002, p. 34).  

2.2.1 Método de abordagem 

Teve-se como proposta investigar, analisar e discutir a interdependência e 

relações recíprocas, ou não, entre os diversos fatores que dizem respeito a 

realidade e ao contexto contemporâneos dos sistemas de mobiliário urbano 

implantados em áreas centrais das cidades brasileiras, através do método dialético e 

suas leis “ação recíproca” (tudo se relaciona) e “mudança dialética” (tudo se 

transforma) (De MORAES, 2010, p. 20), à luz dos conceitos da funcionalidade, da 

racionalidade e da emotividade. Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 101), 

 

 

Para a dialética, as coisas não são analisadas na qualidade de objetos fixos 
mas em movimento: nenhuma coisa está “acabada” encontrando-se sempre 
em vias de se transformar, desenvolver-se. O fim de um processo é sempre 
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o começo de outro. Por outro lado, as coisas não existem isoladas, 
destacadas uma das outras, e independentes, mas como um todo unido, 
coerente. Tanto a natureza quanto a sociedade são compostas de objetos e 
fenômenos organicamente ligados entre si, dependendo uns dos outros e, 
ao mesmo tempo, condicionando-se reciprocamente [...] nenhum fenômeno 
da natureza pode ser compreendido, quando encarado isoladamente, fora 
dos fenômenos circundantes; porque, qualquer fenômeno, não importa em 
que domínio da natureza, pode ser convertido num contrassenso quando 
considerado fora das condições que o cercam.  

 

 

2.2.2 Métodos de procedimentos operacionais 

Os métodos operacionais foram definidos segundo as estratégias 

metodológicas adotadas e se relacionam a:  

a. Observação estruturada (sistemática, planejada, controlada): captar os 

aspectos relacionados ao contexto socioambiental estudado e às 

consequências decorrentes das situações levantadas fazendo uso de 

instrumentos para a coleta de dados e fenômenos observados. Observar 

espontaneamente os fatos que ocorrem no contexto investigado, sendo mais 

um espectador que um ator. Neste sentido a observação simples não apenas 

favorece a obtenção de elementos para a definição objetiva do problema da 

pesquisa como também facilita o levantamento de dados sem causar 

transtornos aos membros do grupo estudado (pedestres). Posto desta 

maneira, este tipo de observação busca apreender informações relativas aos 

atores envolvidos (usuários pedestres), o cenário (ambiente construído) e o 

comportamento social (interações e usos do mobiliário urbano e outros 

elementos da infraestrutura urbana); 

b. Contextualização: determinar características e peculiaridades físico-

estruturais e organizacionais do ambiente urbano em suas várias nuances, 

situando-o no espaço e no contexto ambiental específicos, observando os 

aspectos socioculturais relacionados aos usos, atividades e apropriações dos 

espaços públicos (calçadas) assim como os elementos que configuram a 

infraestrutura e a paisagem local, uma vez que foram analisados alguns casos 

com o intuito de verificar sua natureza análoga objetivando esclarecer alguns 

fenômenos urbanos, buscando correspondência com os princípios teórico-

conceituais estruturantes da pesquisa; 
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c. Levantamento: busca de fontes secundárias que revelassem as relações 

existentes entre os vários conceitos envolvidos no contexto socioambiental 

estudado, ou seja, tornar o desconhecido familiar através da interpretação das 

informações adquiridas; 

d. Comparação entre as características do espaço público avaliado e dos 

artefatos urbanos ali instalados, pretendendo-se captar aspectos 

fundamentais relacionados ao contexto socioambiental estudado e às 

implicações decorrentes daquelas relações com alguns casos semelhantes 

existentes em diversas cidades brasileiras e do exterior com o intuito de 

verificar a natureza análoga e as possibilidades de generalização entre eles, 

objetivando explicar determinados fenômenos, tendências e particularidades.  

2.2.3 Universo da pesquisa e delimitação do estudo 

O centro urbano principal10 da cidade de Natal/RN, localizado no bairro da 

Cidade Alta, foi o cenário escolhido para investigação em que algumas vias foram 

selecionadas para averiguação segundo o nível de importância e vitalidade urbana11 

de seus espaços públicos para a cidade e seus habitantes. Delimitou-se, também, 

um perímetro urbano que apresentasse número significativo de elementos instalados 

ao longo daquelas vias, possibilitando verificar as relações funcionais, racionais e 

emotivas no ambiente urbano, segundo os princípios das funções práticas, estéticas 

e simbólicas de tais artefatos urbanos. Como estratégia para a familiarização com o 

ambiente e compreensão da sua dinâmica definindo um cenário geral para cada 

local investigado, buscou-se levantar dados sobre a disponibilidade, localização, 

posicionamento, utilização e quantificação das tipologias do mobiliário urbano 

existentes naqueles trechos; mapear e caracterizar os espaços públicos das áreas 

centrais e suas singularidades como também realizar um percurso orientado com 

base na análise sequencial fazendo o registro fotográfico dos trechos avaliados.  

                                            

 
10

 De acordo com definições de Villaça (2004), Vargas e Castilho (2006), Panerai (2006). 
 
11

 Conforme estudo realizado por Vikas Metha (2009) onde o autor define uma série de 
princípios que indicariam o nível de vitalidade de alguns espaços públicos baseado na correlação 
entre as características físicas do ambiente urbano e o comportamento das pessoas. (Nota do autor). 
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2.2.4 Técnicas de coleta de dados 

2.2.4.1. Pesquisa bibliográfica: enfoques teóricos e 

conceituais relacionados ao espaço público e ao desenvolvimento do design do 

sistema de mobiliário urbano, questões da acessibilidade e da mobilidade que 

influenciam na consecução de atividades cotidianas pelos cidadãos no centro 

urbano principal. Foram levantados dados e informações abordadas em outros 

estudos relacionados à temática proposta neste trabalho que pudessem contribuir 

para o seu embasamento, por meio de conceitos fundamentais e aspectos 

metodológicos gerais. 

2.2.4.2. Pesquisa documental: parâmetros e referências 

voltados às normatizações do mobiliário urbano destinado aos espaços públicos, e 

também questões afetas aos projetos para acessibilidade e mobilidade urbanas 

disponibilizadas em Códigos de Obras do Município de Natal, Códigos de Posturas 

do Município, Normatizações da ABNT, Manuais Técnicos e Cadernos do Ministério 

das Cidades, Decretos e Leis municipais e federais. Documentos referentes à 

implantação de mobiliário urbano em outras cidades do Brasil foram pesquisados 

como referência para o estabelecimento de critérios de análise adequados aos 

objetivos deste trabalho oferecendo níveis de comparação compatíveis entre 

soluções adotadas em diferentes contextos sócio ambientais. 

2.2.4.3. Pesquisa empírica: a avaliação dos espaços 

públicos e dos artefatos urbanos foi orientada pelos critérios definidos ao longo do 

levantamento e análises realizadas caracterizando-se como somatório de fatores 

que possibilitam uma ampla percepção quanto às soluções existentes no ambiente 

urbano investigado. Esses critérios se referem aos conceitos da funcionalidade, 

racionalidade e emotividade, focos desta investigação, com os quais se persegue 

uma integração sistêmica entre o ambiente construído, os elementos urbanos e os 

usuários. Esta pesquisa empírica é composta de duas etapas da investigação: a 

primeira se refere à Análise Técnica do ambiente e dos elementos urbanos, visando 

apreender o universo dos elementos da infraestrutura urbana que compõem os 

espaços públicos investigados e suas características gerais relacionadas aos usos, 

funções, materiais empregados, sistemas construtivos e operacionais.  

A segunda diz respeito à Análise Visual, levando em consideração os 

aspectos estéticos e emotivos, baseados nas leis da Gestalt e da Percepção da 
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forma, que configuram os elementos urbanos atualmente instalados nos espaços 

públicos estudados e sua relação estético-simbólica, com o entorno imediato. Para a 

consecução dessas análises tiveram-se como base alguns procedimentos 

metodológicos sugeridos por Ferrara (1999) tendo 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; 

4. Comparação entre as informações para determinar concretamente o contexto 

estudado. 

2.3 Critérios para Análises Técnica e Visual  

No intuito de compreender as características e peculiaridades do mobiliário 

urbano instalado ao longo das vias investigadas, e identificar os aspectos gerais da 

infraestrutura urbana que compõem o contexto ambiental objeto desta análise, 

recorreu-se, dentro de uma visão sistêmica, aos parâmetros avaliativos indicados 

nas abordagens metodológicas propostas por SERRA (2000), CPD (2005), ÁGUAS 

(2010), MORRIS (2010) e GEHL (2013), apontadas a seguir. 

2.3.1. Critérios para análise do mobiliário urbano 

O mobiliário urbano existente nesses espaços foi levantado e analisado 

segundo uma classificação de uso e de importância funcional para a qualificação do 

espaço urbano, para tanto foram definidos os seguintes critérios para análise e 

levantamento das funções práticas, estéticas e simbólicas desses produtos urbanos: 

1. Concepção formal: estrutura formal, fundamentada nos princípios de: unidade 

- conjunto de elementos que configuram coerentemente o objeto, como um 

todo, através de relações formais, dimensionais ou cromáticas; continuidade – 

“organização perceptiva da forma de modo coerente, sem quebras ou 

interrupções na sua trajetória ou na sua fluidez visual” (GOMES FILHO, 2008, 

p. 33); pregnância - organização visual simplificada da forma do objeto 

facilitando a interpretação e a leitura dos elementos; harmonia - perfeita 

articulação visual na integração e coerência formal das unidades que 

compõem o produto; coerência - compatibilidade visual quanto à linguagem 

formal uniforme do objeto;  
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2. Implantação: integração entre elemento funcional e localização no espaço 

público respeitando a topografia, paisagem/vegetação e o contexto local (usos 

e atividades) com uma configuração ordenada;  

3. Materiais: adequação aos usos, funções e compatibilidade com as condições 

bioclimáticas; sustentabilidade (uso racional de poucos materiais, uso de 

materiais endógenos); tratamento sensorial das superfícies como resposta 

estimulante ao toque e à visão (tatilidade); 

4. Manutenção: estado de conservação e degradação; vandalismo; facilidade de 

reposição de sistemas; 

5. Multifuncionalidade: emprego de estruturas e sistemas que possibilitem 

rearranjos ou adaptações; 

6. Perigo e riscos: desconforto, obstrução do passeio e da visibilidade, mau 

funcionamento, insegurança no uso; materiais cortantes; fragilidade.  

2.3.2. Critérios para análise do espaço público 

Segundo Sudsilowsky (2002, p. 09-10),  

 

 

[...] as configurações espaciais não possuem autonomia, não surgem 
espontaneamente, nem são determinadas por nenhum evento a priori. O 
sistema dos objetos reproduz a hierarquia dos sistemas sociais, e prescinde 
de noções que fazem parte da subjetividade do configurador – o usuário do 
espaço. Apesar de tudo, o mobiliário tem se apresentado como uma forma 
de linguagem, uma gramática, que é seguida pelos usuários, mesmo que de 
forma inconsciente. 

 

 

Os critérios apresentados a seguir foram estabelecidos objetivando facilitar as 

análises relativas ao ambiente construído (edificações, calçadas e infraestrutura) 

como também compreender algumas relações perceptivas concernentes aos usos, 

apropriações e vínculos dos cidadãos com sua cidade.  

1. Acessibilidade e mobilidade: dimensionamento e qualidade da infraestrutura 

do entorno, que facilitem o fluxo de deslocamento; definição racional do 

alinhamento dos elementos urbanos e demais estruturas no espaço de 

circulação.  

2. Adaptabilidade: possibilidade de adaptação a diferentes cenários da evolução 

da cidade em função de novas necessidades advindas de mudanças nos 
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padrões sociais, culturais e econômicos; diversidade de usos (caráter efêmero 

ou duradouro). 

3. Identidade: cada local possui características e qualidades que o torna único, 

valorizando o entorno. Apresenta simbolismos e significados que suscitam 

memórias, tradições e a própria história da cidade. 

4. Legibilidade: relações ordenadas por compatibilidade de linguagens formais, 

escalas e proporções e baixo nível de contraste entre os diversos elementos 

do contexto ambiental; locais de fácil compreensão e circulação.  

5. Permeabilidade: espaços de transição suave entre o espaço público e o 

privado; edificações que permitam a relação interior-exterior. 

6. Segurança, conforto e aprazibilidade: equilíbrio formal entre os 

elementos/sistemas do espaço e sua relação formal com o entorno imediato; 

ambiente dinâmico, organizado, limpo, dotado de elementos naturais 

(vegetação) que promovam a fácil circulação e permanência. 

Delimitados os elementos do mobiliário a serem analisados e definidos os 

critérios para análise do espaço público, procedeu-se à pesquisa de campo para 

coleta dos dados e informações necessárias ao desenvolvimento da investigação, 

através de levantamento e registro fotográfico do perímetro investigado. Por meio da 

observação sistemática do espaço público buscou-se avaliar quais os aspectos mais 

ou menos consistentes que configuram a estrutura do ambiente urbano, dentre eles 

as atividades, os elementos e os indivíduos que ali atuam e se inter-relacionam. O 

nível de profundidade e de qualidade dos dados varia de acordo com cada ambiente 

específico, cada elemento funcional e sua condição física sendo também 

influenciado por situações de uso afetadas pela temporalidade na qual a 

investigação foi conduzida (diurno/noturno). 

A observação sistemática baseou-se nos procedimentos utilizados para a 

avaliação pós-ocupação12 adaptando-a para uma avaliação pós-uso do design 

mobiliário urbano. Para isso foram elaborados formulários avaliativos baseados na 

análise dos mapas comportamentais13, centrado no lugar e no objeto já que o foco é 

                                            

 
12 Segundo Ornstein (1995), a Avaliação Pós-Ocupação tanto realiza avaliações 

comportamentais quanto avaliações técnicas.  

13 Os mapas comportamentais são uma espécie de vistoria técnica feita para efetuar o 
levantamento da organização espacial dos ambientes que compõem o edifício, as características 



47 
 

o mobiliário, o espaço público e as pessoas que nele circulam e realizam suas 

atividades. Neste caso o enfoque é voltado para uma avaliação técnico-funcional a 

respeito da frequência de uso do mobiliário pelos usuários, ou do período de 

ociosidade, ao qual o mobiliário é submetido no espaço urbano, tendo como 

finalidade verificar o efetivo uso do produto, seu valor de uso para o cidadão e sua 

importância para a qualificação do espaço público. 

As observações ocorreram durante 14 dias entre julho e agosto de 2011, 

tanto pela manhã (9h às 12h) quanto à tarde (15h às 18h), onde cada tipo funcional 

do mobiliário urbano foi observado durante uma hora/turno. A cada intervalo de 10 

minutos era realizado um “instantâneo” para verificar, naquele momento, os usuários 

interagindo com o produto. O mobiliário foi organizado em grupos constituídos de 

três produtos segundo sua disposição física nas quadras, levando em consideração 

o mesmo princípio adotado para o levantamento do mobiliário naquele local, ou seja, 

o sentido do percurso Norte-Sul realizado inicialmente, procurando-se manter uma 

coerência entre os critérios de análise adotados.  

A partir desta aferição foi possível observar o uso do produto pelos usuários 

no meio ambiente urbano, seu estado de ociosidade, condição de uso 

(posicionamento, localização e nível de integridade física do mobiliário), relevância 

do artefato para o ordenamento e desempenho funcional no contexto socioambiental 

analisado. A análise textualmente apresentada encontra-se ilustrada e comentada 

quando se faz necessário, tendo por finalidade demonstrar as situações encontradas 

e as relações apontadas objetivando melhor visualização e compreensão dos dados 

levantados; fenômenos que apresentam maior complexidade de informação são, 

noutras vezes, detalhados e destacados na condução da avaliação.   

2.4 Referencial Teórico 

A questão central levantada por esta investigação fundamentou-se em dois 

eixos principais (design de produtos e legibilidade do espaço público) que, embora 

de referências teóricas distintas, se mostram interligados entre si, configurando os 

                                                                                                                                        

 

técnico-construtivas, as dimensões espaciais, o tipo e a distribuição do mobiliário, as condições 
ambientais de ventilação e iluminação naturais (apenas observações representadas em croquis). 
Afirmam ORNSTEIN e ROMÉRO (2003: p.49) que os mapas comportamentais “podem estar 
acompanhados de registros de trilhas e fluxos de pessoas”. 
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campos de investigação que estruturam os conceitos-chave deste trabalho: 

funcionalidade, racionalidade e emotividade; entretanto, a intenção não foi descrever 

detalhadamente princípios e definições que norteiam cada área teórica específica, 

mas, por outro lado, estabelecer marcos e diretrizes que se prestem a futuros 

debates e pesquisas. 

Pretendeu-se, dentro dos princípios do pensamento complexo14 e do 

planejamento sistêmico, analisar como aspectos funcionais, estéticos e simbólicos 

distintos que configuram o sistema do mobiliário urbano interferem na organização, 

no ordenamento e na legibilidade do espaço público tendo como resultado um 

diagnóstico sobre a atual compreensão e valor de uso atribuído ao mobiliário 

instalado nos trechos investigados, referindo-se aos conceitos de funcionalidade, 

racionalidade e emotividade incutidos no design de sistemas de objetos.  

Nos Infográficos 1, 2 e 3, a seguir, indicam-se os autores que serviram de 

base para definir os conceitos investigados e que configuram a estrutura geral deste 

trabalho, observando-se as relações teóricas entre cada um deles. Quanto às 

questões concernentes ao design de produtos, mais especificamente o design de 

mobiliário urbano, sua avaliação técnica, conceituações e análises, apoiam-se nos 

princípios e critérios estabelecidos nos trabalhos dos autores listados no Infográfico 

1 (Figura 4), além de procedimentos técnicos indicados em manuais para o 

desenvolvimento e implantação de mobiliário urbano servindo como referência para 

a definição dos aspectos metodológicos que possibilitassem desenvolver esta 

pesquisa e seu embasamento técnico-científico. 

O Design de Mobiliário Urbano aglutina as funções práticas, estéticas e 

simbólicas, promove a convivência e a atividade social, encoraja a interação e o 

intercâmbio de experiências individuais e coletivas, transmitindo impressões, 

sensações e percepções que influenciam a ocupação e a utilização de determinados 

espaços públicos da cidade, afetando o próprio comportamento das pessoas nesses 

locais através de seu arranjo físico, moldando espaços centrípetos no ambiente 

                                            

 
14

 De acordo com o filósofo e sociólogo Edgar Morin, criador da teoria do pensamento 
complexo ou da complexidade, “o pensamento deve ser capaz de confrontar os antagonismos, poder 
enxergar as aporias, sem que para tanto precise renegar o valor da lógica, da dedução ou da 
indução.” MORIN, Edgar. Complexidade e Liberdade. THOT, Nº 67, 1998, p. 04. Disponível em: 
http://teoriadacomplexidade.com.br/textos/teoriadacomplexidade/Complexidade-e-Liberdade.pdf 
Acessado em: 10/06/2014 
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urbano. 

 
Figura 4 - Infográfico 1 - Conceitos e autores relacionados ao design de produtos e mobiliário urbano. 

 

Fonte: elaboração do autor, 2013 

 

O apoio metodológico para definição de técnicas analíticas voltadas ao 

espaço público foi definido segundo os estudiosos apontados no Infográfico 02 

(Figura 5), como segue. 

 
Figura 5 - Infográfico 2 - Conceitos e autores relacionados ao espaço público e centro urbano. 

 
Fonte: elaboração do autor, 2013. 

“Legibilidade é a facilidade com que suas partes (da paisagem urbana) podem 

ser reconhecidas e organizadas num modelo coerente. [...] é algo que se reveste de 
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uma importância espacial quando consideramos os ambientes na escala urbana de 

dimensão, tempo e complexidade” (LYNCH, 1997, p. 09). Deve promover a fácil 

compreensão do lugar, seja através das edificações, do traçado das ruas ou 

identificação de outros elementos que facilitem o deslocamento no ambiente urbano. 

Sobre legibilidade do espaço público, buscou-se suporte nos estudos dos autores 

indicados no Infográfico 03 (Figura 6), relacionados a ordenamento, arranjo físico e 

identidade urbana. 

 
Figura 6 - Infográfico 3 - Conceitos e autores relacionados à legibilidade do espaço urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração do autor, 2013 

2.5 Olhando ao redor: levantamento e coleta preliminar de dados  

Para a análise visual e física do espaço urbano da cidade dividiu-se a análise 

em três etapas distintas, que correspondem a níveis crescentes de aprofundamento 

e detalhamento das informações com vista a obter dados consistentes a esta 

investigação, além de orientar os procedimentos técnicos voltados à apreensão dos 

dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa. As etapas dizem respeito a:  

2.5.1 Área da investigação 

Em uma capital dotada de uma estrutura urbana peculiar, selecionaram-se 

aquelas vias que poderiam ser investigadas do ponto de vista da sua importância 

urbana para o centro, considerando os conceitos de centro urbano principal segundo 

as definições elaboradas por Villaça (2004), Panerai (2006) e Vargas e Castilho 
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(2006). Para tanto, os seguintes critérios de análise foram utilizados na seleção: 

a) fluxo representativo de transporte público urbano pelas vias de circulação do 

centro: apesar de deficiente em sua estrutura urbana no fator mobilidade, este 

sistema modal se apresenta representativo se for considerada a quantidade 

de usuários que dele se utilizam para realizar seus deslocamentos e 

estabelecer conexões com outras partes da cidade. Verificou-se, inicialmente, 

que ao longo dos trechos viários nos quais existem pontos de parada de 

ônibus, também são disponibilizados, aos cidadãos, alguns abrigos, voltados 

para a proteção, informação e deslocamento dos usuários desse tipo de 

modal urbano; 

b) fluxo representativo de pedestres nos passeios dos trechos observados da 

área central: levantamento da ocorrência significativa de pedestres distintos 

(habitantes, turistas, visitantes) que fazem uso das calçadas existentes nas 

vias centrais para seu deslocamento e/ou realização de atividades cotidianas;  

c) espaços de vitalidade urbana15 na área central: identificação de locais que 

agregam uma série de características físicas e fatores da vitalidade, 

relacionados diretamente ao conceito de centros urbanos como, por exemplo, 

existência e disponibilidade de espaços culturais, de lazer, bares, 

restaurantes, serviços públicos e lojas, além da infraestrutura urbana que 

facilita o uso, a acessibilidade, a mobilidade e a realização de atividades 

diversas pelos cidadãos, tais como comércio, encontros, manifestações 

culturais etc. contribuindo para a vitalidade e atratividade no espaço público; 

d) disponibilidade representativa (quantitativa) de mobiliário urbano nos espaços 

públicos dos eixos viários investigados: identificação de elementos tipológicos 

do mobiliário urbano, em número significativo que ofereça algum indício de 

planejamento voltado a satisfazer as demandas dos cidadãos por serviços 

públicos relativos à proteção, comunicação, segurança, informação e lazer, 

definindo um arranjo espacial que indique um princípio de ordenamento físico 

e visual no espaço público.  

                                            

 
15

 Os critérios utilizados para estabelecer os elementos dessa centralidade, tiveram, por base, 
as conceituações definidas por Panerai (2006), Vargas e Castilho (2006) e Villaça (2004). (Nota do 
autor). 
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Tendo por finalidade conhecer os espaços públicos do bairro, suas ruas, 

calçadas, edificações, monumentos, praças, marcos etc., recorreu-se a uma das 

técnicas indicadas por Lynch (1999, p. 18) no seu livro Imagem da Cidade, em que o 

autor afirma que para se conhecer uma área específica da cidade faz-se necessário 

“um reconhecimento de campo sistemático da área [...] feito a pé”, mapeando-se os 

diversos elementos que compõem o contexto ambiental investigado, ou seja, 

fazendo “avaliações subjetivas com base na aparência imediata” dos elementos que 

se apresentavam.  

De posse dos dados levantados e já conhecendo os espaços existentes, 

constatou-se que algumas áreas apresentavam um contexto ambiental mais 

interessante que outras, destacadamente em relação à presença e ao uso de 

elementos funcionais do mobiliário urbano, ante o que, procurou-se estabelecer 

relações espaciais que definissem um perímetro urbano para averiguação e análise 

dentro dessa área central, levando em consideração os principais eixos viários por 

onde circulam as linhas de transporte público urbano. 

A partir do percurso traçado e segundo os critérios anteriormente listados, 

definiram-se quatro eixos viários principais por onde trafegam os coletivos que 

percorrem diversas áreas do bairro obtendo-se, consequentemente pela sua 

localização e posicionamento, a delimitação da área físico-geográfica a ser 

investigada naquele bairro. Os dados levantados foram registrados em formulários 

especificamente criados para esta atividade (Apêndice A01) e a partir dos quais 

foram elaboradas as conclusões para esta primeira etapa. 

Ante o levantamento realizado constatou-se que o número de unidades de 

alguns dos elementos urbanos instalados era insignificante para configurar dados 

compatíveis com o nível, tipo e finalidade de análise a que se propunha este estudo 

logo, definiu-se uma quantidade mínima de dez (10) unidades instaladas de um 

mesmo elemento num trecho específico para avaliação do mobiliário quanto ao grau 

de interação entre aqueles produtos, o entorno imediato, outros elementos urbanos 

e os usuários. 

2.5.2 Levantamento dos elementos físicos e visuais no espaço 

investigado 

Mapeados os eixos viários dentro do perímetro definido, realizou-se um 

percurso orientado buscando obter dados objetivos e detalhados sobre cada uma 
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das áreas investigadas identificando, em cada trecho, os marcos referenciais, as 

variações funcionais do mobiliário e indicadores da qualidade da infraestrutura 

urbana existentes em cada via. O percurso baseou-se no conceito da orientação 

espacial ou wayfinding segundo o qual,  

 

 

[...] o termo orientação espacial indica conhecimento sobre onde a pessoa 
está e como chegar a determinado lugar de destino. A orientação não se 
limita à habilidade do indivíduo de representação do espaço (mapa 
cognitivo) mas inclui todo o processo mental que é envolvido na mobilidade 
intencional (Passini, 1996). Logo, a orientação envolve cognição para 
identificar atributos formais e simbólicos, locais e guiar o movimento 
sequencial baseado nesses aspectos. LOCATELLI (2007, p. 27) 

 

 

Para a identificação das características físico-espaciais dos eixos viários 

definiram-se, como parâmetros: 

a. Elementos da qualidade da infraestrutura e da vitalidade do espaço público: 

Mehta (2009) estabeleceu, em seu estudo a respeito da vitalidade de ruas 

comerciais uma correlação entre as características físicas urbanas e os 

fatores que contribuem para a vitalidade daquelas ruas. Aspectos conexos à 

permanência, contemplação, largura das calçadas, oferecimento de produtos 

e serviços diferenciados, fachadas personalizadas, lugares comunitários, 

permeabilidade das edificações com o espaço exterior, dentre outros, 

contribuem para um uso intenso dos espaços públicos urbanos conferindo-

lhes alto nível de vitalidade. Além desses, a existência de vegetação e as 

condições físico-estruturais das calçadas são apontadas como aspectos que 

contribuem para a qualidade física, visual e perceptiva do espaço urbano; 

b. Marcos urbanos:  os marcos urbanos, como esclarece Lynch, configuram a 

imagem urbana de uma cidade podendo, inclusive, se tornarem referência da 

sua identidade. Servem também como guia, orientando os indivíduos em seus 

deslocamentos dentro da estrutura urbana, possibilitando a interação entre os 

cidadãos e a urbe, criando laços de afetividade com lugares e contextos 

específicos. Para Lynch (1997, p. 53), 

 

[...] os marcos são outro tipo de referência mas, neste caso, o observador 
não entra neles: são externos. Em geral, são um objeto físico definido de 
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maneira muito simples: edifício, sinal, loja ou montanha. Seu uso implica na 
escolha de um elemento a partir de um conjunto de possibilidades. [...] 
outros marcos são basicamente locais sendo visíveis apenas em lugares 
restritos e a partir de certa proximidade. São eles os inúmeros anúncios e 
sinais, fachadas de lojas, árvores, maçanetas de portas e outros detalhes 
urbanos que preenchem a imagem da maioria dos observadores. São, 
geralmente, usados como indicadores de identidade ou até de estrutura e 
parecem tornar-se mais confiáveis à medida que um trajeto vai ficando cada 
vez mais conhecido.  

 

 

Posto desta maneira, elementos do mobiliário urbano podem estabelecer forte 

relação simbólica com a urbe passando a marcos representativos de uma cultura, de 

uma cidade e até de um país. Este tipo de abordagem projetual, relacionado à 

legibilidade urbana, possibilita a criação de artefatos urbanos inovadores, incutidos 

de novos valores e outros tipos de relações estético-simbólicas do produto com o 

entorno e os usuários. Foram identificadas algumas referências visuais que 

compõem a estrutura urbana da Cidade Alta e, mais propriamente, nas vias 

analisadas, constituindo pontos de referência que se destacam na paisagem sendo, 

em sua maioria edificações e espaços abertos bastante conhecidos e identificáveis 

pelos habitantes locais, servindo como estímulo na identificação e orientação das 

pessoas na cidade; 

c. Ordenamento visual: de acordo com Portella (2003, p. 15-16),  

 

 

[...] a qualidade visual do ambiente está intimamente relacionada ao grau de 
ordenamento dos elementos constituintes do espaço construído [...] a 
relação existente entre a qualidade visual e a ordem é assim descrita por 
Weber (1995: 113): [...] quanto mais ordenada for uma configuração maior 
será sua qualidade visual. 

 

 

O mobiliário é utilizado como um dos elementos da estrutura urbana que 

definem áreas, espaços e zonas do espaço urbano voltadas para a realização de 

atividades públicas diversas, tais como permanência (comércio ambulante, 

prestação de pequenos serviços), contemplação (da paisagem, de monumentos) e 

lazer (leitura, prática de esportes). Sua distribuição e posicionamento, ou seja, seu 

arranjo físico, são capazes de conferir um sentido de ordem visual e física ao espaço 

público orientando o pedestre em relação ao tipo de atividade ou serviço realizado 

em um contexto ambiental em particular e como argumenta Lynch (1999, p. 05), “a 
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necessidade de reconhecer e padronizar nosso ambiente é tão crucial e tem raízes 

tão profundamente arraigadas no passado, que essa imagem é de enorme 

importância prática e emocional para o indivíduo.” 

Este sentido de ordem pode ser percebido através da organização funcional, 

racional e estética de um conjunto harmônico e coeso de elementos do mobiliário 

urbano distribuídos no espaço público. Tal coerência pode estar expressa na 

interação entre as partes que compõem o objeto; no objeto propriamente dito ou na 

disposição espacial deste mesmo objeto, por meio de uma linguagem formal, em 

particular. Portanto, a implantação e o uso do conjunto de mobiliário urbano devem 

subordinar-se às condições físico-espaciais e socioculturais do contexto ambiental 

às quais se destinam;  

d. Acessibilidade: conforme define a NBR 9050/2004, acessibilidade representa 

a, 

 

[...] possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 
utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, 
equipamento urbano e elementos. A facilidade em distância, tempo e custo 
de se alcançar, com autonomia, os destinos desejados na cidade. 
(ANTEPROJETO DE LEI, DE 6 DE JULHO DE 2006, Art. 4º, Inciso X).  

 

 

Buscou-se identificar de que modo a localização e o posicionamento do 

mobiliário distribuído ao longo das calçadas criam barreiras físicas que dificultam ou 

impedem a circulação dos pedestres observando-se também como outros tipos de 

barreira e diversas formas de ocupação do espaço, tanto no âmbito público quanto 

no privado, representam impedimentos ao acesso dos cidadãos às estruturas de uso 

público, especialmente as calçadas. A este respeito, Zattar (2008, p. 625-633) 

argumenta que certa forma de ocupação e apropriação dos espaços públicos pode 

ser chamada de invasionismo, ou seja, 

 

 

[...] uma prática que instala uma tipologia de ocupação determinada pelas 
relações comerciais e domésticas e que funciona diferentemente, na forma 
de interdição, para os usuários (pedestres), os ocupantes (proprietários de 
imóveis e moradores), que fazem delas uma extensão do lar ou do 
comércio, e os fiscais da prefeitura (os agentes da lei), a quem cabe 
assegurar o livre acesso ao passeio público.  
Enquanto dispositivo material, o invasionismo é identificado por 
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equipamentos permitidos ou legais (postes de iluminação e de trânsito; 
telefone público [orelhão], hidrômetros), entre outros; e equipamentos não 
permitidos ou ilegais (os mobiliários comerciais, jardins, entulhos, plantação, 
publicidade, comércio ambulante), e outras funções imputadas às calçadas, 
que estabelecem limites ou interdição à passagem do pedestre.      

 

 

A autora ressalta ainda que este tipo de interferência no espaço público 

urbano é uma prática corriqueira principalmente nas metrópoles, provocando 

disputas e tensões entre os vários grupos de usuários que se utilizam das calçadas 

para realizar suas atividades cotidianas, podendo representar um impedimento 

funcional, material e/ou simbólico que assume diferentes referências, conforme a 

relação do pedestre com o passeio público;  

e. Objetos funcionais do mobiliário urbano: aspecto intrínseco ao design do 

mobiliário urbano, a funcionalidade dos elementos urbanos determina o uso e 

o planejamento racional, voltados para a organização e ordenamento do 

espaço público objetivando satisfazer às necessidades dos cidadãos por 

proteção, comunicação, informação, lazer e orientação, dentre outras. 

Buscou-se determinar, dentro do contexto socioambiental investigado, as 

características funcionais, racionais e emotivas dos produtos ali instalados. 

Os dados foram organizados em formulários específicos elaborados para esta 

finalidade cujos percursos foram feitos a pé, no período de 01 a 04 de abril de 

2011.  

Os pontos de partida e chegada foram definidos segundo a intensidade do 

fluxo de pedestres, veículos e a disponibilidade expressiva de elementos do 

mobiliário urbano instalados ao longo desses trechos. Os deslocamentos foram 

feitos pela faixa livre16 da calçada correspondente à área do passeio destinada 

exclusivamente à circulação de pedestres fazendo uso do registro fotográfico, 

mesmo sabendo que esta técnica é restritiva, no que se refere à limitação, por 

retratar apenas uma realidade momentânea e enquadrada dentro de um campo de 

visão específico sendo, portanto, em si mesmo, uma técnica interpretativa.  

Arnheim (2002, p. 35) explica que, “para fins da vida cotidiana, o ver é 

essencialmente um meio de orientação prática de determinar, com os próprios olhos, 

                                            

 
16

 Cunha. Op. Cit., 2012. P. 59. 
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que certa coisa está presente em um lugar e que está fazendo certa coisa”. 

Portanto, a visibilidade e a legibilidade dos elementos que compõem o ambiente 

urbano são conceitos importantes para a cognição do espaço público e seu 

contexto, pelos habitantes da cidade onde se relacionam, dinâmica, o indivíduo e o 

ambiente. Como lembra Tinôco (2003, p. 93 ),  

 

 

[...] tanto na fotografia quanto na realidade a visibilidade de ampla maioria 
dos elementos fica comprometida a partir de aproximadamente 30 metros 
das esquinas. Recortá-los do entorno e torná-los visíveis é para indivíduos 
visualmente alfabetizados.  

 

 

Procurou-se apreender a realidade dos elementos urbanos presentes naquele 

contexto ambiental específico, levando em consideração “que quando olhamos uma 

coisa vemos, por acréscimo, uma quantidade de outras coisas” (CULLEN, 2002, p. 

10). Em cada uma das quadras dos trechos percorridos levantamos dados relativos 

a: a) mobiliário urbano instalado; b) quantidade instalada de cada um dos produtos 

em cada quadra; c) marcos existentes; d) situação das calçadas quanto às 

condições de acessibilidade e e) arranjo físico do mobiliário como fator de  

ordenação do espaço público. 

2.5.3 Mas por que a área central da cidade? 

Historicamente, a localização de instituições públicas, religiosas, comerciais e 

de lazer caracterizou, desde seus primórdios, um espaço geográfico específico no 

qual a concentração dessas atividades e sua dinâmica outorgam um significado 

espacial àquela área dentro dos limites da cidade e algumas vezes, além deles.  

Assim sendo, para uma sociedade urbana organizada a noção de centro urbano 

passa a ser significativa já que o centro é socialmente construído na cidade por meio 

das inter-relações que ocorrem entre seus habitantes e desses com seu ambiente. 

Conforme esclarece Villaça (2004, p. 29) a respeito do conceito de Centro Principal, 

 

 

Partimos da premissa de que a absoluta maioria das cidades tem um, e 
apenas um, centro principal. [...] Ele pode ser compreendido também como 
o ponto que otimiza os tempos de deslocamento (acessibilidade) da maioria 
da população da cidade; assim sendo, será também o ponto que mais atrai 
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e emite viagens e a maior concentração de comércio e serviços da cidade. 
Sendo a maior concentração de atividades terciárias, será também a maior 
concentração de empregos da metrópole. [...] Esses aspectos, vitais para a 
população da cidade, dão uma visão da importância e do significado da 
existência de um centro principal.  

 

 

Ainda sobre centro urbano, Panerai (2006, p. 141) argumenta que,  

 

 

[...] seu todo é caracterizado pela existência de uma massa edificada onde 
coexistem antiguidade, variedade e diversidade, pela clareza dos espaços 
públicos e cuidado no seu tratamento, por uma forte concentração de 
equipamentos públicos e instituições, pela presença expressiva de 
atividades comerciais, pela complexidade das funções. Por fim, a 
concentração dos meios de transporte e a superposição de suas diferentes 
escalas são um indício inequívoco da centralidade: estradas de ferro e 
estações nacionais e internacionais se avizinham de trens de subúrbio, de 
terminais de companhias aéreas e de ônibus de longa distância, do metrô e 
dos ônibus metropolitanos. É também o contexto de um consumo em que 
se mesclam turismo e lazer, em que se concentram teatros e museus, 
monumentos e bairros pitorescos, em que se encontram bares, restaurantes 
e lanchonetes, lojas de suvenires e de produtos locais, casas de 
espetáculos, boates e clubes (ainda que alguns se situem em bairros 
excêntricos).  

 

 

Apesar de sua importância e significado, as áreas centrais de muitas das 

cidades brasileiras passaram, entretanto, por processos de decadência e abandono 

devido à migração das elites econômicas, religiosas e políticas para outras áreas 

consideradas “mais nobres”, deslocando, desta forma, instituições e infraestrutura, 

abrigando parte das residências da alta sociedade. Como consequência deste 

abandono verifica-se nos centros urbanos tradicionais da maioria das capitais 

brasileiras e em especial no centro urbano de Natal, um processo acelerado de 

degradação da infraestrutura urbana, tais como calçadas, praças, iluminação 

pública, edificações e mobiliário urbano. Vargas e Castilho (2006, p. 01-02) 

lembram, também que, 

 

 

[...] os centros das cidades têm sido identificados como o lugar mais 
dinâmico da vida urbana, animado pelo fluxo de pessoas, veículos e 
mercadorias decorrentes da marcante presença de atividades terciárias, 
transformando-se no referencial simbólico das cidades.   
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Para Villaça (2001, p. 244), “dominar o centro e o acesso a ele representa não 

só uma vantagem material concreta, mas também o domínio de toda uma 

simbologia”. Viver no centro ou habitar próximo a ele significa ter acesso a todos os 

serviços e bens que a cidade oferece destarte os contínuos processos de abandono 

e degradação dessas áreas centrais, invertendo muitas vezes a relação de 

desigualdade centro x periferia, devido, principalmente, ao aparecimento de novos 

espaços de centralidade ou subcentros17, como designados por Villaça (2001). 

Esses novos espaços da centralidade surgem, algumas vezes, em áreas 

consideradas periféricas, levando à desvalorização da área central em termos de 

atratividade econômica, social e política. Especulação imobiliária, problemas 

relativos à falta de segurança, acessibilidade e mobilidade, novos hábitos de 

consumo e comportamentos são alguns fatores que contribuem para o aparecimento 

de novas centralidades, atraindo investimentos de capital, criando novos cenários 

urbanos como os centros de compras, os condomínios e bairros exclusivos, áreas 

de interesse turístico e mercadológico etc. Em Natal este processo não é diferente e 

novas centralidades como os bairros Petrópolis, Alecrim e Ponta Negra, surgem 

levando ao abandono da sua área central tradicional pelos seus habitantes.  

Portanto concorda-se com Villaça (2001, p. 246) quando afirma que,  

 

 

[...] os centros tradicionais de nossas metrópoles, apesar de suas notórias 
“decadências”, continuam sendo os focos irradiadores da organização 
espacial urbana. Continuam sendo a maior concentração de lojas, 
escritórios e serviços – e também de empregos – de nossas áreas 
metropolitanas. Atendem a mais população do que qualquer outro centro 
das metrópoles, uma vez que atraem maior número de viagens. 

 

 

Matthew Carmona (2010) acredita que a utilização do “bom design” pode ser 

uma maneira para reverter os problemas que se tornam ameaças para a esfera 

pública ao mesmo tempo em que reconhece o papel fundamental da gestão do 

                                            

 
17

 Segundo Villaça (2001, p. 293), “o subcentro consiste, portanto, numa réplica em tamanho 
menor do centro principal, com o qual concorre em parte sem, entretanto, a ele se igualar. Atende aos 
mesmos requisitos de otimização de acesso apresentados anteriormente para o centro principal. A 
diferença é que o subcentro apresenta tais requisitos apenas para uma parte da cidade, e o centro 
principal cumpre-os para toda a cidade.” 
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espaço público. Segundo Carmona (2010, p. 125)18,  

 

 

[...] cuidar dos centros e das cidades também inclui um cuidado posterior – 
cuidar do lixo, da panfletagem, de onde os carros estão estacionados, da 
limpeza das ruas, da manutenção dos pavimentos, do mobiliário urbano, 
das fachadas das edificações e cuidados com a arborização e as plantas. 

 

 

Esse cuidado posterior com cada detalhe é responsabilidade da gestão 

pública que deve, por meios legais e associativos, manter a qualidade e a saúde dos 

espaços públicos, como também definir o design adequado para cada espaço em 

particular e para a cidade como um todo. Conforme esclarece Tibbalds (2001, s/p)19, 

 

 

Um bom ambiente urbano e uma esfera pública atrativas não são criados 
apenas por profissionais especialistas – arquitetos, urbanistas, engenheiros, 
paisagistas etc. – ou mesmo apenas pelos patrões desses profissionais. 
Eles são criados e mantidos pelo amor e pelo cuidado das pessoas que 
vivem e trabalham em uma comunidade ou cidade. A contribuição individual 
pode ser muito modesta, o comerciante que não somente cria vitrines 
atrativas, mas também decora a calçada; o proprietário, que mantém os 
temas cromáticos locais na pintura e na decoração do exterior do seu 
edifício; ou ainda, o morador que carinhosamente arranja diferentes vasos 
com coloridas plantas onde possam ser desfrutadas pelos transeuntes ou 
encoraja trepadeiras para enriquecer outra fachada simples ou pouco 
atrativa. 

 

 

Caberia, então, buscar-se a integração mais direta entre as disciplinas do 

design e da comunicação visual, com a arquitetura e o urbanismo, a fim de se propor 

                                            

 
18

 Tradução livre: Looking after towns and cities also includes after-care – caring about litter, 
fly-posting, where cars are parked, street cleansing, maintaining paved surfaces, street furniture, 
building façades, and caring for trees and planting. Carmona, Matthew. Contemporary public spaces. 
London, 2010, p. 125. 

19
 Tradução livre: A good environment and an attractive public realm are not just created by 

professional specialists - architects, town planners, engineers, landscape architects and so on - or 
even just by the patrons of those professionals. They are created and maintained by the love and care 
of the people who live and work in a town or city. The individual contribution may be quite modest - the 
shopkeeper who not only makes attractive window dressings, but also arranges decorative wares on 
the pavement; the owner who keeps to local colour themes in painting and decorating the exterior of 
his or her building; or, the resident who lovingly arranges colourful tiers of potted plants where they 
can be enjoyed by passers-by or encourages creepers to enrich an otherwise bland or unattractive 
facade. Tibbalds, Francis. Making people friendly towns. 2001. Disponível em: 
https://www.rudi.net/node/5647 Acesso em: 07/11/2011. 
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soluções adequadas do ponto de vista da funcionalidade, da racionalidade, da 

emotividade e da acessibilidade para os espaços públicos da cidade como forma de 

criar uma identidade urbana compreensível e legível para os cidadãos. Por outro 

lado, uma gestão integrada e um planejamento sistêmico são de fundamental 

importância para se definir a qualidade dos espaços públicos e o tipo de cidade que 

se deseja para todos os seus habitantes. 

2.5.3.1 Um espaço recortado: área central da Cidade Alta, 

Natal/RN 

Essa abordagem investigativa se volta, prioritariamente, para os espaços 

públicos da área central do bairro Cidade Alta da cidade de Natal, RN, Figura 7, 

sobretudo suas calçadas, que servem como substrato para a implantação dos 

elementos do mobiliário urbano, foco deste trabalho. 

 
Figura 7 – Esquerda (E) Mapa do Município de Natal; Direita (D) Localização geográfica 

do Bairro Cidade Alta em destaque. 
 

Fonte – Carta Potiguar20 

                                            

 
20 Disponível em: http://www.cartapotiguar.com.br/2012/02/03/assalto-e-panico-seletivo-natal-
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O centro de Natal possui uma infraestrutura de comércio, serviços, escritórios 

e bancos que proporcionam vitalidade e atratividade para seus espaços públicos, 

notadamente durante o dia. Possui ainda uma malha viária por onde circulam linhas 

do transporte público coletivo conectando diversos outros bairros com o centro da 

cidade apresentando, consequentemente, um fluxo de deslocamento considerável 

de usuários que se utilizam das estruturas urbanas, como as calçadas e o mobiliário 

urbano ali instalado, a fim de poderem realizar suas atividades. 

Mesmo diante do aparecimento de novas centralidades, ainda é o bairro 

representativo da ocupação histórica, onde a cidade de Natal foi fundada. Foram 

levantados e identificados os usos e as transformações ocorridas nos espaços 

públicos decorrentes de processos de apropriação desencadeados pelos próprios 

cidadãos e que, segundo Lynch (1999), podem definir e atribuir significados aos 

lugares como consequência daquilo que pensam, anseiam ou consideram sobre o 

espaço, sendo fruto das escolhas e necessidades dos usuários. Assim, a percepção, 

a legibilidade e a apropriação dos espaços variam de acordo com cada indivíduo, de 

vez que dependem do ator e seus objetivos, selecionando, organizando e atribuindo 

significado àquilo que vê. 

2.6 Delimitação do mobiliário urbano para análise 

Entende-se o mobiliário urbano aqui analisado como um objeto significativo21 

que deve estar integrado ao espaço público urbano haja vista que suas funções 

intrínsecas contribuem não apenas para o aspecto estético, mas também para a 

melhoria da qualidade de uso e organização dos espaços públicos, objetivando uma 

convivência social urbana mais prazerosa.  

Apesar disto e para que essa interação entre objeto e ambiente se torne 

possível, é preciso que os elementos urbanos estejam intrinsecamente relacionados 

aos contextos ambientais em que se encontram inseridos e aos usos aos quais se 

                                                                                                                                        

 

e-maior-do-que-a-zona-sul/ - Acesso em: 02/09/2013. 

 
21

 De acordo com CARDOSO (2012, p. 116-117), “na sociedade industrial, em que a maioria 
dos artefatos que nos cerca é fruto de processos rigidamente controlados de fabricação, distribuição 
e comercialização, quase nada de significativo é deixado ao acaso. Na origem de todo artefato há 
sempre um projeto. Seu propósito maior é embutir significados aos objetos: codificá-los com valores e 
informações que poderão ser depreendidos tanto pelo uso quanto pela aparência”. 
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destinam no espaço público. Neste sentido, tornou-se pertinente investigar como 

aqueles elementos se vinculam ao local onde estão instalados e de que modo suas 

características funcionais, racionais e emotivas correspondem às necessidades dos 

usuários por serviços públicos de qualidade (proteção, informação, comunicação e 

limpeza urbana, por exemplo).  

Com base nos estudos empreendidos por Serra (2000) realizaram-se 

levantamentos e observações sistemáticas do mobiliário encontrado nas áreas 

investigadas com o objetivo de obter um panorama geral sobre as variantes 

funcionais e características particulares dos produtos implantados no espaço público 

de cada local específico, já que analisar o mobiliário urbano conjuntamente ao 

contexto ambiental é uma tarefa imprescindível que possibilita maior compreensão 

dos aspectos envolvidos na configuração de tais produtos, de vez que as funções 

dos produtos urbanos só se materializam quando, efetivamente, são parte de todo o 

entorno onde se encontram inseridos. A fotografia e o desenho foram os meios de 

registro utilizados para captar os elementos e seus detalhes objetivando documentar 

a representação da imagem urbana no contexto estudado para posterior avaliação 

do conjunto de informações. 

 

 

Como controle da experiência urbana, a percepção 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, p. 107). 

 

 

A compreensão do contexto histórico, social, ambiental e econômico do 

espaço público investigado, possibilita determinar de que modo, ao longo dos anos, 

a cidade, especialmente seu centro, passou por vários processos de intervenção 

urbana e mudanças socioculturais que alteraram suas características ambientais e 

sua morfologia contribuindo, de certo modo, para a atual configuração daqueles 

espaços, desde que algumas vias advieram a ser consideradas de maior 

representatividade no centro da cidade servindo como referência geográfica local 

para seus habitantes e, portanto, de importância simbólica fundamental na 

comunicação da cidade.  
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Para a análise do mobiliário urbano existente delimitaram-se os elementos 

segundo a classificação sugerida por Águas (2010, p. 24)22, em função da 

disponibilidade desses produtos nas vias locais investigadas, de acordo com o uso e 

as funções para as quais foram criados. Posto desta maneira, os produtos a serem 

avaliados, foram organizados em cinco grupos funcionais conforme o Quadro 1 

mostrado a seguir: 

 
Quadro  1 - Produtos selecionados para avaliação 

 
Fonte - elaboração do autor, 2013 

 

Outro ponto de fundamental importância para a qualificação e vitalidade do 

espaço público e sua organização se refere à integração entre o mobiliário, o 

contexto ambiental e os cidadãos, uma vez que a ausência dessa integração 

dificulta a validade das funções práticas, estéticas e simbólicas para as quais os 

produtos foram criados. Neste sentido, a relação direta entre as características 

funcionais, racionais e emotivas do mobiliário instalado e os materiais empregados, 

os fatores bioclimáticos do entorno e o repertório sociocultural, demonstram o nível 

de integração e unidade existente no sistema produto-ambiente-usuário.  

Cada espaço público aqui estudado possui características únicas que devem 

ser ponderadas como forma de preservar a individualidade de cada sítio e suas 

peculiaridades tornando a investigação mais focada, porém sem perder de vista o 

cenário geral onde as relações acontecem de maneira dinâmica e interligada. O 

nível de comparação entre os espaços e os elementos urbanos avaliados se baseia 

em aspectos comuns a todos os locais investigados visto que, praticamente, as 

                                            

 
22

 Classificação funcional para o mobiliário urbano proposto por Águas (1998). 

ELEMENTO PRODUTO 

Elementos de limpeza papeleiras/coletores de resíduos 

Elementos de comunicação telefones públicos/orelhões 

Elementos comerciais bancas/quiosques/cigarreiras com funções variadas 

Elementos de descanso bancos/assentos 

Elementos de serviço público abrigo de passageiros do transporte coletivo 
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mesmas situações problemáticas que ocorrem em determinado trecho são comuns 

aos demais. As análises são detalhadamente executadas e apresentadas nos 

capítulos seguintes abordando, pragmaticamente, os aspectos e situações 

observadas sistematicamente, expondo a atual situação sobre a funcionalidade, 

racionalidade, emotividade, acessibilidade e organização dos elementos urbanos 

nos espaços públicos do centro da cidade.  

O mapa apresentado na Figura 8 aponta os trechos definidos para 

investigação dentro do perímetro do bairro da Cidade Alta, localizando as vias 

selecionadas, codificando-as cromaticamente. 

 
Figura 8 - Trechos identificados para investigação na Cidade Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa em mídia digital disponibilizado pelo Prof. Marcelo Tinoco, PPGAU/UFRN, set. 2011 
Fotos do autor: abril/novembro 2011/fevereiro 2013 

 

A partir desse levantamento foi possível localizar, qualificar e quantificar os 

sistemas de mobiliário urbano implantados nos trechos percorridos de investigação, 

onde os produtos detectados foram organizados e classificados de acordo com o 

agrupamento funcional indicado no Quadro 1 na página 64. Além disso, as 

características ambientais dos espaços públicos avaliados assim como as condições 

Av. Câmara Cascudo 

Av. Deodoro da Fonseca 

Rua Ulisses Caldas 

Rua João Pessoa 

Av. Rio Branco 
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da infraestrutura disponível em cada local específico foram observadas (calçadas, 

iluminação pública, condições para acessibilidade, arborização, sinalização, usos e 

atividades, permeabilidade das fachadas etc.) considerando-se as relações 

ambiente – produtos – usuários no sentido de se estabelecer um quadro geral da 

situação atual em que se encontra cada trecho. 
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capítulo 3 | design de 

produtos 
 

3.1 mobiliário, equipamento, 

elemento, artefato ou objeto 

urbano? 

3.2 contribuição do mobiliário 

urbano para o espaço público e o 

cidadão 

3.3 mobiliário urbano no espaço 

público: uma coexistência 

possível? 

3.4 panorama do mobiliário 

urbano: da racionalidade da 

revolução industrial à “alegoria” 

do design pós-moderno 

3.5 classificação funcional do 

mobiliário urbano 

3.6 a forma segue a ideação..: 

funcionalidade, racionalidade e 

emotividade no design de 

mobiliário urbano 
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Os objetos podem ser belos, geniais, engenhosos, sofisticados, mas 

também grosseiros, banais ou malévolos (SUDIJC, 2010, 08)
23

. 

 

 

3. DESIGN DE PRODUTOS  

 

 

3.1 Mobiliário, equipamento, elemento, artefato ou objeto urbano? 

Para Serra (2000) o conceito de mobiliário urbano é relativamente novo e o 

termo mobiliário urbano seria incorreto ou insuficiente para definir um conjunto de 

artefatos que não possuem apenas a função de mobiliar ou decorar a cidade, mas, 

por outro lado, oferecer soluções às necessidades urbanas dos cidadãos 

relacionadas à prestação de serviços, conforto e lazer. Geralmente é atribuída uma 

classificação funcional aos produtos urbanos24 de acordo com um uso mais técnico, 

como caixas de telefonia e tampas de bueiro, até outro mais decorativo e simbólico, 

como estátuas e fontes. Sua preocupação sobre o assunto está expressa na 

seguinte justificativa, 

 

 

Ainda que o termo “mobiliário urbano” seja mais difundido e utilizado, ele 
nunca me pareceu muito correto. Foi traduzido de uma forma muito literal do 
francês Mobilier urbain ou do inglês urban furniture, embora não se tenha 
caído na tentação de traduzir do italiano arredo urbano (arredare = decorar). 
É precisamente a ideia de mobiliar ou decorar a cidade aquela que 
considero errônea e que, creio, leva à confusão. São ideias passadas 
quando mobiliar o espaço urbano nascia de um urbanismo classicista e, 
portanto, a ornamentação da cidade estava muito ligada à urbanização 
sendo os móveis a resposta às necessidades urbanas muito elementares. 
Atualmente, as cidades são outras, o urbanismo é uma ciência 
pluridisciplinar e o fazer urbano é de uma complexidade maior; não nos 
parece lógico pensar que toda vez que colocamos um banco ou um 

                                            

 
23

 Sudijc, Deyan. A linguagem das coisas. Rio de Janeiro, 2010.  
 
24

 Produtos Urbanos: refere-se aos diversos elementos funcionais, técnicos e simbólicos que 
fazem parte do conjunto de mobiliário urbano e que são produzidos industrialmente, em série, 
destinados à utilização nos espaços urbanos das cidades. (Nota do Autor).  
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semáforo, estamos decorando a cidade. Por outro lado, é lógico e adequado 
enfeitar a cidade para festejar um acontecimento cívico ou social ou para 
algumas festividades, porém são ocasiões especiais, temporais, 
extraordinárias.   
Desejaria poder contribuir para fixar, de forma mais universal e 
compreensível, o termo Elementos urbanos. São objetos que se utilizam e 
se integram à paisagem urbana e devem ser compreensíveis para o 
cidadão. Uso, integração e compreensão são, pois, conceitos básicos para 
a valorização de todo o conjunto de artefatos que encontramos nos espaços 
públicos da cidade (SERRA, 2000, p. 06). 

 

 

O autor sugere, então, o emprego da terminologia elementos urbanos como 

forma de atribuir um conceito mais amplo e contemporâneo às funções, usos e 

diversos papéis associados aos atuais produtos instalados nos espaços públicos, 

longe de serem considerados objetos meramente decorativos. Lamas (1993, p. 108), 

classifica o mobiliário como um dos elementos morfológicos que, quando 

organizados, também contribuem para definir a forma urbana e, sendo elementos 

que podem (ou deveriam) permitir sua fácil mobilidade pelos espaços da cidade, 

afetam diferentemente a forma das cidades. Segundo ele,  

 

 

O mobiliário urbano se situa na dimensão sectorial, na escala da rua, não 
podendo ser considerado de ordem secundária, dadas às suas implicações 
na forma e equipamento da cidade. É também de grande importância para o 
desenho da cidade e sua organização, para a qualidade do espaço e 
comodidade. Durante muitos anos terá sido descurado em muitos arranjos e 
intervenções. Hoje, voltou de novo à cena profissional apoiando a 
requalificação da cidade e acabando por interessar à própria produção 
industrial.  

 

 

Órgãos governamentais e instituições de gerenciamento de serviços públicos 

urbanos em áreas metropolitanas, quase sempre em suas citações, utilizam tanto o 

termo mobiliário urbano quanto equipamento urbano sem, contudo, definir o nível de 

abrangência ou a dimensão funcional que diferenciaria, funcionalmente, um 

vocábulo do outro. A própria NBR9050, faz uso desses termos sem distinguir os 

artefatos que pertencem ao conjunto de mobiliário e equipamento urbanos daqueles 

mobiliários e equipamentos domésticos, tais como balcões de autoatendimento e 

passa-pratos, por exemplo. O Manual de boas prácticas de Mobiliário Urbano em 

Centros Históricos (2005) esclarece que o espaço público se encontra 
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estruturalmente mobiliado quanto equipado. Desde o ponto de vista do Centro 

Português de Design-CPD (2005, p. 23) tem-se, por um lado um, 

 

 

[...] conjunto de elementos móveis que ocupam o espaço público e que 
podemos definir como o conjunto de objectos e artefactos, de propriedade 
pública ou privada, instalados no espaço público e coletivo e vinculados a 
uma função utilitária, simbólica e/ou serviços oferecidos à colectividade 
(circulação, iluminação, conforto, publicidade, etc.). Por outro lado, temos 
[...] os elementos que definem a relação entre as infraestruturas e o espaço 
urbano e que têm o solo como cenário (pavimento, interfaces com as redes 
de serviços e transporte subterrâneo etc.). 

 

 

A publicação Instrumento de Ordenamento Urbano de Natal (2009), elaborado 

pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) a Lei N° 4.090/1992 que 

dispõe sobre a eliminação de barreiras arquitetônicas para portadores de deficiência 

nos locais de fluxo de pedestres e edifícios do uso público e dá outras providências, 

em seu Artigo 2º, item V, caracteriza o mobiliário urbano como sendo,  

 

 

[...] o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, 
superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da 
edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque 
alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de 
sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, 
marquises, quiosques e quaisquer outros elementos de natureza análoga. 

 

 

Embora esta definição enumere funcionalmente alguns elementos 

classificando-os como mobiliário urbano, artefatos como toldos e marquises 

possuem características específicas e distintas não se relacionam diretamente com 

o conceito de mobiliário.  De acordo com Pinheiro citado por Rossi (2010, p. 06), 

 

 

Mobiliário urbano, como o próprio nome indica, é o equipamento instalado 
em logradouro público para servir a determinado propósito, prestar um 
serviço à população ou sinalizar um percurso; enfim, é como toda ‘mobília’ 
que, numa casa, é utilizada para complementar e tornar mais confortável o 
estar naquele local. Para que se configure como mobiliário público precisa, 
além do mais, obedecer a certo estatuto de uso ou a um conjunto de 
normas. Não se trata, portanto, de qualquer coisa que se coloca ou se deixa 
nas ruas. É necessário cumprir certas normas estabelecidas por instituição 
pública competente.  
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Acredita-se que, de um modo ou de outro, os produtos urbanos são 

importantes para a qualificação, ordenamento e vitalidade dos espaços públicos 

oferecendo, aos cidadãos, segurança, informação, lazer, conforto e proteção, seja 

através da prestação de serviços públicos de qualidade ou mesmo propondo novos 

modos de interação e ação no meio urbano à medida que as cidades se 

desenvolvem.  

O termo mobiliário urbano, mais comumente utilizado pela maioria das 

referências bibliográficas consultadas nos parece adequado para designar o 

conjunto de produtos industrializados ou manufaturados instalados nas vias públicas 

e que é constituído por objetos funcional e morfologicamente distintos quanto ao uso 

e às funções práticas, estéticas e simbólicas que desempenham no contexto 

ambiental. Assim, serão utilizadas expressões mobiliário urbano para determinar o 

conjunto ou sistema desses produtos, e artefatos, produtos ou objetos urbanos 

quando se indicar as unidades funcionais propriamente ditas (bancos, telefones, 

coletores etc.). Como esclarece Mascaró (2008, p. 153), 

 

 

O mobiliário urbano contribui para a estética e para a funcionalidade dos 
espaços da mesma forma que promove a segurança e o conforto dos 
usuários, merecendo a atenção dos planejadores preocupados com a 
qualificação do ambiente público, dos recintos urbanos, das vias de 
circulação, das praças e parques urbanos. 

 

 

A participação direta do mobiliário urbano na vida cotidiana dos citadinos 

estimula a convivência social através da realização de atividades diversas e contribui 

para a qualificação e apropriação dos espaços públicos centrais ou periféricos, 

provocando nos indivíduos percepções voltadas para a criação de identidades 

locais. Sobre a nomenclatura desse tipo de produto, Águas (2010, p. 26) esclarece 

que, 

 

 

[...] tanto Serra como Lee e Remesar utilizam o critério de classificação – a 
função – para qualificar o mobiliário urbano pois permite abranger a 
extensíssima quantidade de funções e usos desses equipamentos mas 
também colocam o mobiliário urbano como um instrumento técnico e 
funcional e não como um simples elemento decorativo e supérfluo. Neste 
sentido, é o elemento que estrutura o espaço público, que se torna a 
substância da rua.  
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O mobiliário instalado enquanto elemento integrante do espaço público 

urbano deve estar associado não apenas aos atributos tangíveis e visuais do próprio 

espaço (edificações, infraestrutura etc.), mas também expressar, aos seus usuários, 

manifestações de outra natureza (atributos intangíveis) como as sensações táteis 

(tatilidade), os significados e memórias do lugar. Essa associação “deriva da relação 

entre usuários e artefatos, numa troca de informações e atribuições que se processa 

de modo contínuo. Em última instância, é a comunidade que determina o que o 

artefato quer dizer” (CARDOSO, 2012, p. 62). Portanto, cabe ao designer evitar o 

perigo da homogeneidade e a padronização excessivas de sistemas de objetos, 

adotando soluções projetuais que não apenas correspondam às demandas e 

realidades socioambientais, mas também considerem a diversidade cultural de um 

local específico. 

Da mesma forma que o espaço urbano, o mobiliário também pode se referir a 

uma esfera pública ou privada. Elementos implantados pela gestão municipal em 

calçadas, praças e largos estando à disposição dos habitantes da cidade, sem 

restrições para uso e acesso (conforme sua função prática e destinação adequada), 

podem ser caracterizados como públicos configurando-se como parte do patrimônio 

público de uma cidade. Por outro lado, quando produtos desta natureza são 

disponibilizados aos cidadãos25 em espaços de uso coletivo, como galerias, centros 

comerciais, terminais de passageiros, como rodoviárias e aeroportos, geralmente 

adquirem caráter semipúblico, de vez que tais espaços possuem usos controlados e 

acesso restrito a determinados grupos ou pessoas, sendo fruto de investimentos 

particulares cujos elementos ali colocados à disposição dos usuários são parte do 

patrimônio privado.  

3.2 Contribuição do mobiliário urbano para o espaço público e o 

cidadão 

Um produto industrial é resultado da combinação de requisitos práticos, 

                                            

 
25

 De acordo com Santos (1997), “ser cidadão, perdoem-me os que cultuam o direito, é ser 
como o Estado, é ser um indivíduo dotado de direitos que lhe permitam não só se defrontar com o 
Estado, mas afrontar o Estado. O cidadão seria tão forte quanto o Estado. O indivíduo completo é 
aquele que tem a capacidade de entender o mundo, a sua situação no mundo e que, se ainda não é 
cidadão, sabe o que poderiam ser os seus direitos”. Disponível em: 
http:www.dhnet.org.br/direitos/sos/discrim/preconceito/ascidadaniasmutiladas.html Acesso em: 
07/06/2013. 
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estéticos e simbólicos, que se tornam perceptíveis ao usuário através das funções 

incutidas no produto e que são vivenciadas durante seu processo de uso permitindo, 

ao indivíduo, estabelecer interações entre si e o objeto por meio da percepção e 

interpretação dos atributos que designam o artefato em seus níveis práticos, 

estéticos e simbólicos, objetivando satisfazer algumas de suas necessidades 

pessoais, ou seja, quando as informações aparentes condizem com o uso proposto 

para o produto torna-se fácil sua operação.  

Pode-se afirmar que o mobiliário urbano é um sistema de design composto 

por produtos industriais muito próximos aos cidadãos, transmitindo-lhes impressões, 

sensações e percepções que influenciam a ocupação e a utilização de determinados 

espaços urbanos da cidade e afetam o próprio comportamento das pessoas nesses 

locais. Como aglutinador de funções práticas, estéticas e simbólicas, o mobiliário 

promove a convivência e a atividade social, encoraja a interação e o intercâmbio de 

experiências individuais e coletivas, por meio de seu arranjo físico, moldando 

espaços centrípetos26 no ambiente urbano.  

Através de uma distribuição coerente dos vários elementos funcionais que 

compõem o conjunto ou por meio do design desses produtos, o mobiliário organiza e 

ordena espaços públicos específicos, possibilitando definir identidades urbanas 

locais. Embora os elementos urbanos sejam utilizados por um grande número de 

usuários que não se conhecem, normalmente, as relações e interações dos usuários 

com esses elementos provocam comportamentos comuns a todos os cidadãos 

pertencentes a um mesmo contexto sociocultural e geográfico específico e que 

coabitam o mesmo ambiente urbano. As relações perceptivas sobre produtos como 

bancos, quiosques ou coletores e compartilhados por diferentes grupos de usuários 

em diferentes locais e situações, certamente produzem distintas interpretações 

sobre cada um daqueles objetos.  

Entretanto, mesmo sendo alvo de diferentes leituras, a existência de uma 

“linguagem ou repertório comum” facilita a compreensão das funções e dos usos de 

tais artefatos27 por várias pessoas diferentes relacionando-se diretamente à 

                                            

 
26

 Conforme explica Hall (2005, p. 98), a disposição do mobiliário nos locais públicos 
relaciona-se diretamente com o grau de interação entre as pessoas, por vezes estimulando a 
conversa (espaços centrípetos), noutras vezes desestimulando-a (espaços centrífugos). Ver: Hall, 
Edward T. A dimensão oculta. São Paulo, 2005. 

27
 De acordo com Cardoso (2012, p. 47), “artefato é um objeto feito pela incidência da ação 
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finalidade do produto em si. A respeito da relação emocional entre as pessoas e o 

entorno projetado, Damazio et al. (2006, p. 03) coloca que,   

 

 

Os artefatos têm participação ativa na vida cotidiana. Eles organizam 
práticas sociais, influenciam comportamentos, incorporam metas e se 
tornam inseparáveis daquilo que somos. Muito mais do que forma ou 
função, as coisas têm vida social, são palco de nossas experiências e são 
impregnadas de emoções.    
 

 

 

Para Heskett (2005)28 a relação entre utilidade e significado dos produtos 

deve, de modo geral, atender às demandas e satisfazer algumas das necessidades 

humanas por meio do uso de objetos industriais. Conforme explica o autor, 

 

 

A utilidade pode ser definida como a qualidade da adequação ao uso. Isto 
significa que ela é influenciada pelo modo como as coisas funcionam e pelo 
nível no qual o projeto cumpre objetivos práticos e oferece possibilidades ou 
capacidades (do mesmo modo que as consequências daí decorrentes 
quando não se satisfazem os objetivos).  (HESKETT, 2005, p. 39). 

 

 

O mobiliário urbano instalado nos espaços públicos de grandes cidades 

mundiais se mostra impregnado de valor simbólico, ligado a destacados nomes do 

design e da arquitetura que os criaram, apresentando-se como objeto de status ou 

prestígio em detrimento do seu aspecto funcional. O mobiliário urbano é dotado de 

forte apelo funcional devendo, por princípio, contribuir para a organização do espaço 

público e assegurar a qualidade dos serviços públicos ofertados aos cidadãos pela 

gestão urbana29, apresentando qualidades funcionais, estéticas e simbólicas que 

                                                                                                                                        

 

humana sobre a matéria-prima: em outras palavras, por meio da fabricação. Sua raiz etimológica está 
no latim arte factus, ‘feito com arte’; e ela está na origem do termo ‘artificial’, ou seja: tudo aquilo que 
não é natural”. Cardoso. Op. Cit., 2012. 

 
28

 Tradução livre: La utilidad pude definirse como la cualidad de la adecuación en el uso. Esto 
significa que influyen en ella el modo en que funcionan las cosas y el grado en que el diseño cumple 
objetivos prácticos y ofrece posibilidades o capacidades (al igual que las consecuencias cuando no lo 
hace así). Heskett. Op. Cit., 2005. P. 39. 

29
 “Gestão urbana ou planejamento urbano – no sentido original, planejamento ou ordenação 
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justifiquem seu uso e existência. 

Um dos aspectos projetuais mais complexos a serem definidos pelos 

designers durante o processo criativo de um produto industrial, refere-se aos 

aspectos perceptivos das funções estéticas e simbólicas, sendo um conjunto de 

informações subjetivas relacionadas diretamente a questões de ordem cultural, que 

requerem especial atenção no tratamento desses dados, já que implicam em leituras 

variadas sobre um mesmo produto podendo induzir o usuário a praticar várias ações 

diferentes, durante seu uso (corretas, incorretas ou frustrantes). 

Portanto, o design de produtos, de modo geral e especialmente daqueles 

artefatos que compõem o sistema do mobiliário urbano, deve ser simplificado em 

sua concepção, explicitando ao usuário seu uso correto sendo percebido como uma 

“ferramenta” disposta a facilitar a consecução de algumas atividades cotidianas no 

ambiente urbano, pois são artefatos que se devem adequar às demandas, satisfazer 

às necessidades e manter o interesse dos seus beneficiários sobre o produto muito 

embora esses usuários não tenham poder de decisão quanto à sua aquisição, 

instalação, manutenção e até mesmo sua estética.  

3.3 Mobiliário urbano no espaço público: uma coexistência possível? 

A sociedade urbana pode ser entendida como um grupo humano que vive e 

se relaciona em um espaço geográfico específico ao qual se denomina urbe.  Para 

que a urbe exista enquanto um sistema no qual relações sociais e espaciais diversas 

ocorrem, tal como distintas atividades urbanas acontecem, faz-se necessário a 

criação de uma infraestrutura artificial que lhe forneça o suporte para tal 

contribuindo, ao mesmo tempo, para a qualificação do espaço urbano e para a 

melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. O mobiliário urbano 

adequadamente implantado nos espaços públicos atua como facilitador na 

realização de atividades cotidianas pelos cidadãos e promove a interação daqueles 

com sua cidade e com outros indivíduos. Além disso, como destaca Britton (2013, 

s/p)30, 

                                                                                                                                        

 

do aspecto físico-territorial de uma cidade ou zona urbanizada [...]”. Ferrari, Celson. Dicionário de 
urbanismo. São Paulo, 2004. p. 279.  

30
 Tradução livre: […] But good street furniture — and even more great street furniture — is a 

sign of a city that cares. A public space, public comfort project that anyone can use without having to 
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[...] um bom mobiliário urbano – e mesmo um excelente mobiliário urbano - 
é sinal de uma cidade que se preocupa com seu espaço público e com o 
conforto que seus cidadãos devem ter sem precisar pagar mais nada por 
isso.  E de repente com ele, estaremos nos transformando em um novo 
espaço social. 

 

 

Ao longo dos anos o mobiliário foi adquirindo importância cada vez maior para 

o ambiente urbano, empregando materiais, tecnologias e designs que qualificam o 

espaço público, facilitam e instigam seu uso pelos cidadãos, tornando-se tema de 

pesquisas em áreas do Desenho Urbano e do Design. Os processos de renovação 

urbana de áreas degradadas ocorridos a partir dos anos 1980, em cidades da 

Europa e dos Estados Unidos, serviram como campo fértil para a inovação e criação 

de sistemas de mobiliário urbano que se converteram em verdadeiros ícones do 

design e da identidade urbana, representando determinada cultura ou país em uma 

sociedade globalizada cuja relação imagética é imprescindível para a comunicação, 

seja ela midiática ou pessoal. 

Enquanto a qualidade do design, a quantidade, o ordenamento e a 

distribuição do mobiliário urbano no espaço público visam integrar o produto ao 

contexto ambiental conforme sua funcionalidade e valoração do uso pelos cidadãos, 

na maior parte dos casos, o conjunto de objetos que se encontram distribuídos pelas 

calçadas se mostra desordenado, incoerente, alheio ao contexto urbano, 

provocando situações de uso inadequadas que criam interferências negativas à 

circulação, acessibilidade, mobilidade e legibilidade urbanas. 

Mas por que isto acontece? Pela inexistência de normatizações específicas 

em nível municipal que regulem, através da atuação dos órgãos públicos e privados 

que gerenciam tais atividades, a implantação de tipos e quantidades de elementos 

do mobiliário no espaço público? Inadequação dessas normatizações, quando elas 

existem, às características ambientais, paisagísticas e culturais de cada cidade? 

Negligência dos poderes públicos em adequar suas regulamentações às novas 

                                                                                                                                        

 

pay a dime. And with it we suddenly are moving into a new social space. Britton, Francis Eric Knight. 
Can you judge a city by its street furniture? Network Dispatches. Postado em: 11/02/2013. Disponível 
em: http://networkdispatches.wordpress.com/2013/02/11/can-you-judge-a-city-by-its-street-furniture/ 
Acesso em: 03/07/2013. 
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necessidades dos cidadãos, de acordo com as demandas sociais por melhores 

condições de mobilidade e acessibilidade urbana? Seria o mobiliário urbano 

encarado pelo poder público como mero elemento decorativo, que não tem relação 

direta com a identidade urbana e a legibilidade do contexto ambiental e da cidade? 

O mobiliário urbano deveria ser abordado como “instrumento técnico e 

funcional que estrutura o espaço público e que pode tornar-se um elemento 

constituinte na construção da identidade urbana” (ÁGUAS, 2010, p. 422), vinculado 

ao uso e ao sentido de coesão com o espaço público ao qual se destina. Além disto, 

precisa ser entendido como um sistema capaz de interferir na legibilidade dos 

cidadãos sobre o entorno em que se acha instalado. Portanto, parâmetros 

concernentes aos conceitos de funcionalidade, racionalidade e emotividade, devem 

guiar a concepção, o planejamento e o design do mobiliário, estando diretamente 

relacionados ao contexto socioeconômico, arquitetônico, ambiental, histórico, 

cultural, bioclimático e tecnológico do espaço público onde serão implantados numa 

cidade. 

A tipologia, funcionalidade, legibilidade e a identidade do sistema de 

mobiliário urbano, devem acompanhar a evolução morfológica, paisagística e 

sociocultural das cidades, refletindo aspectos concernentes às transformações 

urbanas ocorridas nos usos e nas atividades cotidianas empreendidas pelos 

cidadãos nos espaços públicos dentro de um contexto ambiental específico. Planejar 

o conjunto de mobiliário urbano a partir de uma visão sistêmica de produto, significa 

dotá-lo de referências socioambientais cujo repertório formal espelhe, através do 

design desses elementos, uma associação de ideias que estabeleça identificação 

sensorial do indivíduo com o produto, por meio das funções práticas, estéticas e 

simbólicas percebidas durante o processo de uso. 

3.4 Panorama do mobiliário urbano: da racionalidade da Revolução 

Industrial à “alegoria” do design pós-moderno 

Fontes, chafarizes, lampiões, esculturas e totens, eram comuns em grandes 

capitais do século XVI, demonstrando que há muito tempo o mobiliário urbano faz 

parte da vida dos habitantes das cidades porém somente a partir dos séculos XVII e 

XVIII é que ocorrem mudanças significativas na estrutura e na paisagem urbanas, 

como o aparecimento das redes de esgoto e saneamento básico, introdução de vias 

destinadas aos pedestres (calçadas), aos veículos (estradas), alguns elementos 
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para sinalização viária, primeiras numerações de casas, denominação de ruas, 

instalação de relógios mecânicos e lanternas para iluminação noturna. 

Os processos de modernização das cidades ocorridos mais intensamente em 

meados do século XIX e as mudanças sociais e dos costumes resultantes desses 

processos, provocaram a criação e a introdução de outros elementos no espaço 

público devido notadamente à construção de praças e parques públicos que 

assumiram importante papel nas relações sociais urbanas, alterando os modos de 

convivência e atuação em público. O mobiliário urbano passa a ser associado não 

apenas ao conceito de embelezamento urbano, mas da qualidade de vida na cidade, 

tornando-se parte integrante dos projetos de reformas urbanas das metrópoles do 

século XIX e início do século XX. 

As alterações na estrutura urbana de Paris proporcionaram o 

desenvolvimento e a introdução de variados produtos urbanos objetivando atender 

às novas demandas dos cidadãos por serviços públicos tornando este local ideal 

para a implantação de artefatos inovadores que passaram a configurar os ambientes 

direcionados ao encontro e a sociabilização. A distribuição e a instalação do 

mobiliário urbano só foram possíveis em virtude da transformação de ruas estreitas, 

insalubres e lamacentas em ruas ordenadas, amplas, com calçadas pavimentadas, 

como reconhecidas hoje. Como nos esclarece Araújo (2008, p. 11), 

 

 

As reformas urbanas de Paris, na segunda metade do século XIX, tornaram-
se referência para as outras cidades europeias que se esforçavam para 
melhorar a qualidade do espaço público urbano. O mobiliário urbano passa 
a ser visto quase como um conjunto obrigatório de acessórios instalados no 
espaço público, destinados não apenas a cumprir um serviço público mas 
também a ornamentar os novos e amplos espaços livres que surgem na 
cidade, nas largas avenidas, praças e parques. 

 

 

Os espaços públicos são então mobiliados para recreação e lazer, com 

bancos, coretos, quiosques, luminárias, floreiras, além de estatuária, caixas para 

coleta de correspondência, banheiros públicos (urinóis) e totens destinados à 

publicidade de espetáculos e peças teatrais denominados colunas Rambuteau31. A 

                                            

 
31

 Claude-Philibert Barthelot de Rambuteau, implementou a transformação de Paris no II 
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cidade se apresenta como a primeira capital mundial a implantar a iluminação 

pública noturna utilizando, já em 1818, lâmpadas a gás. “Tão logo Paris começou a 

ficar iluminada à noite, a alta sociedade começou a frequentar as lojas elegantes 

depois do pôr do sol. E os visitantes estrangeiros naturalmente começaram a fazer o 

mesmo” (DeJEAN, 2010, p. 258). Conforme atesta Benevolo (1983, p. 589), “[...] a 

nova Paris demonstra o sucesso da gestão pós-liberal e se torna modelo 

reconhecido por todas as cidades do mundo, da metade do século XIX em diante”.  

Em 1843 a Place de La Concorde finalmente recebe iluminação elétrica, fruto 

do trabalho de urbanização do Conde de Rambuteau, iniciando uma série de 

melhorias para a transformação da capital francesa, levadas adiante pelo Barão 

Haussmann32 que delegou, a Alphand33 e Davioud34, “a sistematização e, sobretudo, 

a normalização do repertório de elementos de mobiliário urbano” (CPD, 2005, p. 33). 

Davioud desenvolve, então, uma série de elementos urbanos originais para Paris, 

dentre eles bancos, postes de iluminação, coretos e postes de sinalização, que se 

tornariam referência para outras cidades do mundo, inclusive no Brasil.  

 

 

Neste período se desenvolvem algumas das infraestruturas e redes básicas 
necessárias na nova cidade (transporte, aprovisionamento de serviços etc.). 
Grande parte desses novos serviços estava controlada por companhias 
multinacionais que, em paralelo com a implantação dos seus serviços 
operavam como distribuidores dos elementos de mobiliário urbano 
produzidos pelas empresas dos seus países de origem. Desde metade do 
séc. XIX até metade do séc. XX assistimos a um processo sistemático de 

                                                                                                                                        

 

Império com a participação do Barão Haussmann. Concluiu o Arco do Triunfo, o projeto de iluminação 
da Avenida Campos Elíseos, modernizou a rede de água potável, ordenou a construção de 
numerosas fontes, desenvolveu a iluminação a gás, o plantio de árvores ao longo de avenidas e 
instalou banheiros públicos nas vias. (Nota do autor). 

 
32

 Georges-Eugène Haussmann, prefeito de Paris, foi o grande remodelador da cidade, 
cuidando do seu planejamento durante 17 anos, com a colaboração de renomados arquitetos e 
engenheiros. Planejou uma nova cidade, modificando e criando parques, construindo vários edifícios 
públicos. Melhorou o sistema de distribuição de água e em 1861 iniciou a instalação de uma grande 
rede de esgotos para a cidade. (Nota do autor). 

 
33

 Jean-Charles Adolphe Alphand, engenheiro francês, participou da renovação urbana de 
Paris entre 1852-1870. Após a saída de Haussmann, foi nomeado Diretor de Obras Públicas de Paris, 
dando continuidade aos seus projetos. (Nota do autor). 

 
34

 Jean-Antoine-Gabriel Davioud arquiteto francês, chefe dos parques e espaços públicos de 
Paris, criou muitos dos elementos característicos do mobiliário urbano parisiense: bancos, coretos, 
bancas de jornais, fontes, postes de iluminação, postes de sinalização, cercas e balaustradas, 
molhes, monumentos, bem como grande número de importantes edificações. (Nota do autor). 
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“mobiliar e equipar” o espaço público ao qual podemos chamar fase de 
normalização da paisagem urbana. Com indiferença das formas concretas, 
o desenho da cidade, supõe a utilização de determinados elementos 
“móveis” – mobiliário, para satisfazer as necessidades dos cidadãos, seja 
numa cidade de província seja numa grande capital, seja na Europa ou na 
América Latina (CPD, 2005, p. 34). 

 

 

As transformações urbanas propostas por Haussmann para Paris, 

proporcionaram o terreno ideal ao desenvolvimento de produtos que simbolizam 

também a qualidade do espaço público na cidade moderna. Nesta nova estrutura 

urbana esses artefatos foram sendo incorporados gradativamente à paisagem e ao 

cotidiano dos cidadãos como elementos funcionais voltados não apenas ao 

embelezamento das cidades mas também objetivando a melhoria da qualidade dos 

serviços públicos disponibilizados pelo Estado aos seus habitantes35 e o 

ordenamento dos espaços.  

Passaram a ser gradativamente instalados em praças, parques, ruas e 

calçadas, servindo muitas vezes como elemento agregador ao desenvolvimento de 

atividades relacionadas ao lazer, contemplação, descanso, informação e segurança, 

assumindo outras funções utilitárias e simbólicas ao longo do tempo, procurando 

atender as demandas e necessidades de uma população urbana ávida por serviços 

que facilitem seu cotidiano nas urbes, voltados as questões de deslocamento, 

trabalho e sociabilização. 

A fabricação em série, a racionalização da produção, a redução dos custos e 

o emprego do ferro como matéria-prima, foram fatores determinantes para a difusão 

de elementos que constituíam o conjunto do mobiliário urbano tendo como 

referência os artefatos criados por Davioud para ornamentar os espaços de Paris, 

torna-se elemento obrigatório a ser instalado nas cidades modernas, seguindo 

princípios, formatos e desenhos coerentes com o conjunto arquitetônico, 

exemplificado na Figura 9. 

 
 
 

                                            

 
35

 Muitos desses processos intervencionistas foram excludentes, restritivos e direcionados 
prioritariamente a atender às necessidades de deslocamento, lazer e comodidade de uma crescente 
sociedade burguesa empenhada em exibir elegantemente seu poder no espaço público. (Nota do 
Autor).  
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Figura 9 - Pissoir (urinol) criado por Davioud para a cidade parisiense. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Foto: Charles Marville (1813-1879)

36
 

 

O progresso tecnológico e o crescimento industrial projetaram uma nova 

imagem de poder, riqueza, modernidade e luxo que se refletia na nova configuração 

urbana, nas melhorias da infraestrutura e de serviços públicos, nos hábitos, 

costumes, objetos, vestuário e comportamento social. 

 

 

A partir do final do século XIX passou a existir um consenso mundial quanto 
ao repertório de edifícios públicos que as cidades deveriam ter para serem 
verdadeiramente ‘uma cidade’. Construídos na maior escala possível a cada 
cidade constavam basicamente de uma prefeitura ou palácio do governo, 
um fórum, uma bolsa de valores, uma ópera ou um grande teatro, um 
museu ou galeria de arte, uma ou mais estações ferroviárias, mercados, 
uma alfândega (caso se tratasse de um porto) e se fosse a capital do país, 
uma câmara e um senado, e um ou mais ministérios. Todas as cidades 
deveriam ter ao menos um parque público, na maior dimensão possível, e 
quando houvesse condições para isto, um jardim zoológico. Além disto, os 
novos costumes exigiam lojas, banhos públicos, restaurantes, cafés e 
salões de chá, instalações sanitárias, artefatos de iluminação (COSTA, 
2001, p. 15). 

 

 

As grandes feiras e exposições universais ocorridas em meados do século 

XIX representaram um importante meio para divulgação da produção dos fabricantes 

de mobiliário urbano, mais notadamente as grandes fundições francesas e inglesas, 

apresentando um desenho de estilo francês que ultrapassava os limites territoriais 

                                            

 
36

 Disponível em: http://www.coachdecostyle.com/2014/03/18/charles-marville-el-fotografo-de-
paris/?lang=pt - Acesso em: 10/04/2014 
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chegando, inclusive, ao Brasil. No final no século XIX o Brasil conheceu grande 

progresso econômico decorrente principalmente dos ciclos do café e da borracha e a 

transição da condição política de Império para República, o fim da escravatura e a 

chegada de imigrantes estrangeiros assinalaram a passagem de uma sociedade 

patriarcal e agrária para outra urbana e capitalista. Silva (1987, p. 103-104) 

argumenta que, 

 

 

A intensificação da urbanização e a importação direta dos costumes da 
Europa desenvolvida, contribuíram substancialmente para alterar a vida 
brasileira, recém-egressa (sic) de uma realidade colonial, onde o convívio 
social ocorria somente por ocasião de eventos de caráter religioso. [...] 
surgiram e se multiplicaram os serviços públicos. Abertura de praças, 
passeios públicos e jardins, além de embelezar as cidades evidenciavam 
uma mudança essencial na vida brasileira.  
Os serviços públicos instalados exigiam equipamentos que não existiam em 
quantidade suficiente para atender aos anseios de “modernização” ou 
atualização da sociedade. Mais uma vez o ferro importado desempenhou 
papel importantíssimo e sua utilização na construção do mobiliário urbano 
passou a ser uma constante, a nível nacional. Postes de iluminação a gás, 
torres para relógio, bebedouros, bancos de praça, coretos, grades, portões, 
tudo em ferro fundido, se incorporam à imagem da praça do século XIX. 

 

 

Contudo, a falta de infraestrutura das cidades brasileiras, o aumento da 

população e a falta de higiene tiveram, como consequência, grandes processos 

endêmicos. As ideias de planejamento e embelezamento urbano difundidas na 

Europa e Estados Unidos foram incorporadas às políticas urbanas no Brasil para 

promover grandes alterações na estrutura física e morfológica das cidades sob a 

égide da higienização como forma de combater as epidemias e doenças decorrentes 

do crescimento populacional urbano.  

Objetivando atingir o mesmo patamar de planejamento e estética urbanos 

alcançados pelas grandes capitais europeias e seguindo a tendência de cidades 

latino-americanas, como Buenos Aires na Argentina e Montevideo no Uruguai o 

Prefeito Pereira Passos deu início à urbanização da cidade do Rio de Janeiro/RJ e a 

introdução do mobiliário urbano correspondeu também às transformações urbanas 

empreendidas inicialmente na então capital do Império influenciando, 

posteriormente, cidades como Recife/PE, e Salvador/BA, ambas submetidas a 

intervenções urbanas semelhantes aos padrões das grandes capitais da Europa.  
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As inovações no uso e no desenho do mobiliário urbano introduzidas desde 
o século XIX até nossos dias, refletem os avanços tecnológicos e as 
modificações no perfil de consumo da população. O ritmo das mudanças 
exige a revisão constante do aparelhamento do mobiliário urbano no espaço 
público (IBAM, 1996, p. 12).  

 

 

Empresas especializadas na fabricação de produtos em ferro fundido como a 

Val d’Osne37 francesa, a Walter MacFarlane38 e a Sun Foundry39 escocesas, 

exportaram fontes, chafarizes, bebedouros, postes de iluminação, bancos, coretos 

para várias capitais brasileiras, selecionados e adquiridos através dos catálogos 

disponibilizados por esses fabricantes e seus representantes instalados no Brasil ou 

de publicidade, em jornais da época e também nas exposições universais.  

O desenvolvimento de novas tecnologias para a fabricação do ferro forjado e 

fundido, tal como a racionalização da produção, facilitaram não só a exportação 

direta de peças do mobiliário urbano, mas também a importação da própria 

tecnologia para a produção local no Brasil sendo criadas fundições, como a Real 

Fábrica de Ferro São João do Ipanema, na cidade de Sorocaba, interior paulista, a 

Fundição Real em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco e a Fundição 

Progresso, no Rio de Janeiro, dentre outras.  

Problemas relativos à circulação, saneamento básico e melhoria da qualidade 

de vida urbana decorrentes do rápido crescimento das cidades devido à 

prosperidade econômica tiveram, como consequência, a transformação da estética 

urbana e a partir das mudanças urbanas decorrentes de tais processos, outros 

                                            

 
37

 Fundição Val d'Osne fundada em 1836 na cidade de Osne-le-Val, França, por Jean Pierre 
Victor André, dedicava-se preferencialmente à fundição artística, obtendo grande sucesso em poucos 
anos. Atingiu o auge de sua produção entre 1870-1892, encerrando suas atividades em 1986. (Nota 
do autor). 

 
38

 Walter MacFarlane & Co Ltd fundição escocesa que ganhou destaque no século XIX, 
tornando-se a mais profícua fundição na produção arquitetônica em ferro que o mundo já viu. Mesmo 
após seu fechamento em 1965, é possível encontrar sua marca distintiva em bancos, sistemas para 
águas pluviais, fontes, pontes, estufas, palácios e estações ferroviárias. Na América do Sul, 
particularmente no Brasil, os produtos da MacFarlane eram comuns, e algumas das estruturas 
existem até hoje, como a Estação da Luz em São Paulo. (Nota do autor). 

 
39

 George Smith & Co Ltd, Sun Foundry fundada em 1858, foi contemporânea da MacFarlane 
& Co Ltd., muitas vezes superando-a pela qualidade do design de seus produtos. Produziu 
excelentes projetos para portões, trilhos, mostruários e fontes ornamentais, que era sua 
especialidade. (Nota do autor). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1836
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osne-le-Val
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Pierre_Victor_Andr%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Pierre_Victor_Andr%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1870
http://pt.wikipedia.org/wiki/1892
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
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elementos do mobiliário foram inseridos no ambiente, como banheiros públicos, 

abrigos de transporte coletivo, cabines telefônicas, bancas de jornal e até quiosques.  

Se na sua origem o mobiliário urbano era usado apenas com caráter 

decorativo, embelezador e compositivo dos espaços urbanos, sua função básica 

extrapola os limites de sua configuração, tornando-o agora parte integrante do 

cotidiano da cidade moderna passando a ser considerado um importante elemento 

morfológico na organização, comodidade e qualidade do espaço público em meados 

do século XIX e início do século XX. De acordo com Águas (2010, p. 32), 

 

 

Neste período alguns elementos do mobiliário urbano são abandonados ou 
substituídos por outros conceitos como por exemplo, os marcos que, com a 
criação dos passeios sobrelevados, veem a sua utilização reduzida ou, 
como as fontes que perdem sua utilidade com a chegada da água 
canalizada a todos os lares, assumindo um caráter mais decorativo. Aliás, 
desde o renascimento que esses últimos artefactos vinham a assumir um 
carácter duplo, por um lado “arquitectônico e funcional” e por outro “um 
valor simbólico importante através da introdução de peças escultóricas” 
(Remesar et al., 2005). As insígnias vão perder o protagonismo a favor dos 
cartazes e os números e as placas de ruas são ornamentadas e 
organizadas de forma mais racional. 

 

 

Esses produtos são encontrados em diversos formatos desempenhando 

funções distintas e assumindo características específicas de acordo com cada 

cidade onde são instalados, notadamente em áreas centrais acompanhando o 

desenvolvimento urbano, já que as mudanças sociais requerem novos serviços 

públicos, novos produtos industrializados tais como engenhos publicitários, telefones 

públicos e coletores de lixo, além das novas formas de comportamento da 

sociedade. As novas tendências estéticas influenciaram, a partir do final do século 

XIX, os aspectos formais, materiais e funcionais do mobiliário urbano, atribuindo-lhe 

diversas características dentro do contexto urbano no qual se faça presente. A 

evolução das técnicas de produção e de construção, a descoberta e o barateamento 

de novos materiais, dentre eles os polímeros, alteraram significativamente o design 

e a fabricação do mobiliário urbano.  

 

 

Entre 1850 e 1930, aproximadamente, três gerações de novos profissionais 
– alguns já apelidados de “designers” – dedicaram seus esforços à imensa 
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tarefa de conformar a estrutura e a aparência dos artefatos, de modo que 
ficassem mais atraentes e eficientes. Sua tarefa era nada menos do que 
reconfigurar o mundo, com conforto e bem-estar para todos (CARDOSO, 
2012, p. 16). 

 

 

O modernismo possibilitou a criação de elementos urbanos com um design 

mais racional e simplificado, distinto do estilo eclético e ornamental, que 

caracterizava a produção desses artefatos até meados do século XX. O concreto 

armado possibilitou a criação de peças menos robustas e mais leves, como postes 

de iluminação viária e bancos de praças modulados. Naturalmente, as alterações 

proporcionadas pela racionalização formal e funcional dessas novas tendências não 

foram implantadas imediatamente e durante vários anos houve uma “convivência”, 

nem sempre pacífica, entre as várias linguagens existentes.  

Elementos com desenho inovador eram, muitas vezes, instalados em áreas 

determinadas ou espaços públicos específicos, como praças, parques e jardins já 

que eram criados conforme as tendências inovadoras e modernas, como ocorreu 

com os projetos desenvolvidos por Burle Marx (Figura 10) para cidades como São 

Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Neste sentido, Brasília é a representação tangível 

dos conceitos e teorias do modernismo aplicados aos seus espaços públicos e, em 

contrapartida, ao mobiliário urbano.  

 
Figura 10 - Banco em formato de serpentina criado por Burle Marx

40
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrigos para passageiros do transporte público, bancos, bancas de jornal e 

banheiros públicos, foram projetados segundo o contexto ambiental e arquitetônico, 

seguindo a estética que caracteriza o projeto urbano da Capital do País, dos quais 

                                            

 
40

 Disponível em: http://www.sefaz.es.gov.br/painel/default.htm     Acesso em: 10/04/2014. 
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arquitetos como Oscar Niemeyer, Sabino Machado Barroso41, Nauro Esteves42 e o 

urbanista Lúcio Costa são autores43.  Embora a maioria das soluções adotadas para 

os elementos do mobiliário seja realizada em concreto, o que os torna 

microarquiteturas e não possibilitam a fácil mobilidade desses artefatos, os conceitos 

funcionais, formais e materiais utilizados para sua produção refletem a ideia de 

conjunto e unidade entre os diversos elementos morfológicos daquela cidade 

(edificações, praças, parques, quadras e ruas).  

Outras cidades do país adotaram a nova linguagem estética como sinônimo 

de modernização de seus espaços públicos, copiado principalmente, em seus 

aspectos formais. O mobiliário urbano assumiu novos designs, incorporou novos 

materiais e novas funções, dentre elas a de suporte publicitário embora, como 

ressalta Jovés (2007, p. 166) já existissem, em Paris, desde as décadas finais do 

século XIX, elementos que incluíam a publicidade em sua estrutura como os 

quiosques, os sanitários públicos em formato de coluna e as colunas Morris44.  

Na década de 1960 a empresa JC Decaux inaugurava uma nova modalidade 

de inserção do mobiliário urbano no espaço público: a parceria público-privada na 

exploração da publicidade exterior.  

 

 

Em 1964, Decaux obteve a primeira concessão de exploração de abrigos de 
pontos de ônibus na cidade de Lyon, na França, sem nenhum custo para a 
prefeitura. Esses abrigos eram muito semelhantes aos utilizados atualmente 
possuindo um painel lateral para instalação de cartazes nas duas faces. [...] 
O sistema criado por Decaux coincidiu com os questionamentos referentes 
à interferência negativa dos grandes letreiros e out-doors (sic) na paisagem 

                                            

 
41

 Arquiteto carioca que colaborou com Oscar Niemeyer nos projetos de Brasília, fazendo 
parte do famoso “Grupo de Brasília”, projetando também algumas das primeiras estações do metrô 
do Rio de Janeiro. 

 
42

 Nauro Jorge Esteves, arquiteto carioca que se destacou na construção de Brasília, 
compondo também o “Grupo de Brasília” ao lado de Oscar Niemeyer e Sabino Barroso. Projetou 
importantes obras como o Palácio do Buriti, o Hotel Nacional e o Conjunto Nacional. 

 
43

 Sobre essa temática, consultar o trabalho de Araújo (2010), Cinquenta anos do Mobiliário 
urbano do Transporte público em Brasília. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=192911. 
Acesso em: 13/06/2013. (Nota do Autor). 

 
44

 Suporte em formato de coluna criado por Gabriel Morris, que recebeu em 1868 a 
concessão para instalar nas ruas de Paris estes elementos, com a finalidade de ordenar a afixação 
de cartazes no espaço público urbano. Fonte: Águas. Op. Cit., 2010. p. 34. 
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urbana, que começam a ser vistos como poluição publicitária, o que veio a 
favorecer a maior aceitação do sistema da empresa JCDecaux, que se 
tornou líder mundial no setor, atualmente em 3.3oo cidades, conforme 
Jovés (ARAÚJO, 2008, p. 15). 
 

 

 

Deste modo, o poder público outorga, a esta empresa, a concessão para 

instalação do mobiliário no espaço público e a venda de áreas específicas do 

produto para a exposição publicitária de empresas/clientes no espaço público tendo, 

em contrapartida, a manutenção e conservação daquela peça de mobiliário sem 

ônus algum para a prefeitura, exemplificado na Figura 11. 

 
Figura 11 - MUPI JC Decaux instalado na cidade de Montevideo/UY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: do autor, setembro, 2012 

 

As propriedades plásticas dos polímeros possibilitaram a fabricação de 

conceitos diferenciados e a adoção de uma paleta cromática mais variada 

notadamente para a criação de coletores de resíduos, brinquedos infantis para 

parques e praças e também cabines telefônicas. Nos anos 1970 a crise energética 

provocou uma crise econômica e social e certa estagnação no desenvolvimento 

urbano, fazendo com que as gestões locais repensassem questões pertinentes ao 

espaço público.  O abandono dos centros urbanos pelas classes mais abastadas 

que se deslocaram para outros bairros criando novas centralidades, os elevados 

custos e escassez da moradia, congestionamentos, alto preço dos transportes 

públicos, redução dos investimentos em infraestrutura, foram alguns dos fatores que 
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levaram a degradação das áreas centrais e consequentemente seu 

empobrecimento. 

Com o processo de abandono e “decadência dos centros principais das 

metrópoles (e também das cidades médias) brasileiras no final do século XX” 

(VILLAÇA, 2004, p. 29), estruturas urbanas como calçadas, praças, parques, 

arborização, fachadas das edificações, sinalização normativa, iluminação pública e o 

próprio mobiliário sofreram os efeitos negativos deste abandono degradando-se 

rapidamente por falta de manutenção, conservação e reparo de suas partes, 

transformando-se em obstáculo físico e visual dificultando a livre circulação dos 

pedestres de modo seguro, pelas calçadas uma vez que a implantação e disposição 

inadequadas comprometem a organização do espaço público pois nem sempre as 

normas de regulação para instalação do mobiliário são efetivamente consideradas. 

Mais ainda, tendo como característica principal um valor de uso tangível 

devido à sua proximidade e maior contato com os usuários, foram submetidos a atos 

de vandalismo constantes provocando a rápida degradação físico-estrutural 

comprometendo, deste modo, as funções práticas, estéticas e simbólicas para as 

quais foram projetados. 

Áreas portuárias, industriais e residenciais abandonadas e obsoletas em 

cidades da Europa, como Londres e Barcelona e dos Estados Unidos, como 

Baltimore e São Francisco, dentre outras, se prestaram aos projetos de renovação45 

ou regeneração urbana46, como forma de atrair investimentos, dinamizar a economia 

formal e requalificar áreas degradadas. Como nos esclarece Harvey (2001, p. 91), 

 

 

[...] essa forma de desenvolvimento exigia uma arquitetura totalmente 
diferente do modernismo austero da renovação do centro das cidades que 
dominara os anos 60. Uma arquitetura do espetáculo, com sua sensação de 
brilho superficial e de prazer participativo transitório, de exibição e de 

                                            

 
45

 Renovação urbana: reurbanização de zona deteriorada, de área contígua a obras públicas 
ou de área de transição entre diferentes categorias de uso como, p. ex., as áreas centrais das 
grandes cidades. Ferrari. Op. Cit., 2004. p. 323. 

 
46

 Regeneração urbana: conjunto de intervenções sócio urbanísticas em áreas urbanas 
marcadas pela degradação do edificado e do espaço público, pela insuficiência de equipamentos 
sociais elementares e por processos crescentes de exclusão social. Carvalho, Carlos Humberto. 
Aproveitar as oportunidades da regeneração urbana. Revista Metrópoles. 4º Trimestre. Lisboa, 2008. 
p. 03. 
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efemeridade, de jouissance, tornou-se essencial para o sucesso de um 
projeto dessa espécie.  

 

 

Assim, metrópoles mundiais abraçam competitivamente projetos de 

renovação e regeneração urbana nos quais “o espaço público, o desenho urbano e a 

arte pública se converteram em elementos fundamentais nas estratégias 

econômicas e sociais” (CPD, 2005, p. 35) neste novo conceito de cidade 

contemporânea. Os espaços públicos criados a partir dessa ideia de globalização, 

tal como aqueles submetidos a processos de intervenção urbanística, requerem um 

novo tipo de mobiliário urbano: um artefato que “transcende a função utilitária e se 

converte na referência simbólica da mudança entre a forma da cidade e os seus 

usos” (CPD, 2005, p. 35). Sobre esta questão Utrilla e Jimenéz (2011, p. 117)47 

argumentam que, 

 

 

[...] dentre as atividades realizadas pelo homem na cidade, existem várias 
de ordem pública e que, portanto, competem a todos os cidadãos. Dentre 
elas se contemplam as de recreação e de serviços, dentro, portanto, do 
processo de planejamento, as autoridades devem considerar o projeto dos 
espaços urbanos e seu mobiliário de tal forma a propiciar o contato 
interpessoal e promover a participação comunitária.  

 

 

A metropolização de cidades brasileiras, como São Paulo/SP, Rio de 

Janeiro/RJ, Curitiba/PR, e Recife/PE, ocorrida a partir dos anos 1970, exigiu a 

ampliação e reconstrução da infraestrutura urbana de transporte, lazer e habitação, 

necessárias para atender à crescente demanda da população. Curitiba se destaca 

no cenário nacional com a criação de um sistema de transporte público no qual as 

estações em formato tubular para acesso e abrigo de passageiros, sobressaem 

como elementos urbanos inovadores do ponto de vista prático, estético e também 

                                            

 
47

 Tradução livre: Dentro de las actividades realizadas por el hombre en la ciudad, existen 
varias de orden público y que por tanto competen a toda la ciudadanía. Entre ellas se contemplan la 
de recreación y servicios, es por ello que dentro del proceso de planeación las autoridades deben 
considerar el diseño de los espacios urbanos y sus mobiliarios de tal forma de propiciar el contacto 
interpersonal y promover la participación comunitaria. Utrilla, Sandra Alicia Cobos; Jiménez, José de 
Jesús Jiménez. Diseño de Mobiliario urbano para lograr la dinámica social en la ciudad. Espanha, 
2011. Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40113202011 - Acesso em: 19/06/2011. 
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simbólico, apesar das restrições relacionadas ao contexto ambiental específico 

(variações climáticas). Em 1972 são instalados os primeiros telefones públicos na 

cidade de São Paulo, criados pela arquiteta e designer brasileira Chu Ming Silveira, 

tornando-se um símbolo nacional: os “orelhões”. 

A partir dos anos 1980, o adensamento nas áreas centrais e a expansão da 

malha periférica, transformam os espaços públicos livres em importantes áreas 

destinadas ao lazer urbano. Surgem novas demandas sociais por serviços públicos 

como, por exemplo, a criação de áreas específicas destinadas à recreação para 

crianças em praças e parques, além de equipamentos destinados à prática de 

atividades físicas e jogos por adultos, como quadras e pistas de corrida, em que o 

mobiliário urbano vem preencher este vazio.  

Nos anos 1990 as potências mundiais e grandes metrópoles passaram por 

processos econômicos, sociais e urbanos que as transformaram em cidades globais 

cuja competitividade torna-se o foco de atração como meio para garantir 

investimentos financeiros, fluxo de mercadorias, de informações e de turistas. Neste 

sentido, tal mudança de foco também interferiu na forma de gestão dessas cidades 

que passaram do gerenciamento para o empresariamento dos espaços urbanos e 

da própria urbe onde, de acordo com Harvey (1996, p. 52), 

 

 

[...] a noção de parceria público-privada na qual as tradicionais 
reivindicações locais estão integradas com a utilização dos poderes 
públicos locais para tentar atrair fontes externas de financiamento, novos 
investimentos diretos ou novas fontes geradoras de emprego. 
 
 
Neste período que ainda está vigente, a normalização do vocabulário do 
mobiliário urbano avançou. Enquanto elementos de dinamização urbana 
inseridos em políticas de requalificação, superaram a sua missão utilitária, 
convertendo-se em elementos-chave da reordenação simbólica da cidade 
que, para além disto, pretendia novas relações com os cidadãos, tanto os 
residentes como a enorme legião de cidadãos não residentes (commuters, 
turistas, etc.). (CPD, 2005, p. 35) 

 

 

Sob a égide da competitividade e do empresariamento, era preciso promover 

uma imagem para cada cidade que apresentasse suas potencialidades a fim de 

atrair novos investimentos de capital. A promoção e venda dessa imagem definiu o 

que hoje se conhece como city marketing no qual, planos estratégicos, são traçados 
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pelo poder local com o intuito de viabilizar os meios e articular outras esferas 

administrativas, fomentar o sentimento de patriotismo pela cidade e atrair mais 

investidores. Para atingir tais objetivos, as cidades passaram a promover grandes 

eventos internacionais realizando grandes projetos de transformação urbana como 

os Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992 e a Exposição Universal de Lisboa em 

1998 mostrada na Figura 12. 

 
Figura 12 - Parque das Nações, Expo’98 em Lisboa – Nova linguagem urbana para a cidade

48
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim sendo, arquitetos e designers mundialmente conhecidos, como 

Philippe Starck, Sir Norman Foster, Mário Bellini e Philip Cox, dentre outros, criam 

elementos urbanos com “assinatura” destinados aos espaços públicos de bairros 

nobres, áreas de interesse mercadológico, turístico e da especulação imobiliária que 

passam por processos de requalificação nos quais o design assume destaque na 

criação desses artefatos carregados de valor e diferenciação como exemplificado na 

Figura 13, onde o próprio espaço público serve como suporte para a representação 

simbólica (status), a ordem e o design contemporâneo.  

Entretanto, ao mesmo tempo em que assumem um caráter simbólico 

relacionado aos lugares aos quais representam, o caráter padronizado e homogêneo 

atribuído ao mobiliário pelas empresas globais produtoras desse tipo de produto 

acabam gerando produtos “universais” que muitas vezes não são adequados a 

contextos geográficos e sócio culturais específicos.  

 

                                            

 
48

 Disponível em: http://lisboaparabrasileiros.blogspot.com.br/ Acesso em: 24/06/2014. 
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Figura 13 - Philippe Starck - Projeto arquitetônico, urbanístico e  
de design de mobiliário urbano de grife 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: © Inigo Bujedo Aguirre
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Como comenta Colchete Filho (2008, p. 21), 

 

 

Nas últimas décadas podemos verificar que houve uma crescente 
valorização da produção de uma arquitetura internacional, feita por 
arquitetos e urbanistas consagrados, que se espalha pelas mais diferentes 
cidades, em busca de uma autenticidade que lhes permita entrar para o 
seleto grupo de cidades que valorizam a cultura posto que são reformadas 
sobre tal pretexto. Neste sentido, nos chama a atenção como alguns 
padrões e modelos de intervenção urbana são difundidos nas grandes 
metrópoles. Em geral, se dão em centros históricos importantes ou atuam 
em áreas periféricas e degradadas, como em bairros industriais e em áreas 
portuárias subutilizadas. Em muitos desses projetos, além da construção de 
prédios monumentais, há a implantação de um mobiliário urbano com 
“griffe” e de esculturas ou de arte pública, itens sempre incluídos nos 
escopos dos programas-padrões, dentro desses projetos que visam a uma 
requalificação espacial, como as intervenções dos anos 1990 em Barcelona, 
Berlim, Lisboa, Londres e também Buenos Aires. 
 

 

 

A utilização de uma linguagem visual e construtiva única e coesa difundida 

pelo movimento modernista em meados do século XX, denominada “estilo 

internacional”, pode ser observada nos elementos do mobiliário urbano produzidos 

por empresas de atuação global como a francesa JCDecaux, a espanhola 
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 Disponível em: http://www.viewpictures.co.uk/Details.aspx?ID=147330&TypeID=1 Acesso 
em: 10/04/2014. 
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CEMUSA50 ou a americana ADSHEL51, sediadas em várias cidades do mundo 

utilizando-se de um repertório formal, material e estrutural comum que faz parte da 

linguagem visual do produto. Desta maneira, elementos urbanos idênticos são 

instalados em cidades cujos contextos socioambiental, bioclimático e cultural, são 

distintos, provocando no usuário certa estranheza e sensação de déjà vu, que afeta 

sua percepção sobre o local vivenciado.  

Um dos projetos distintivos neste aspecto aconteceu no período entre 1995 a 

2000, denominado Projeto Rio Cidade: o urbanismo de volta às ruas52, no qual um 

Plano Estratégico baseado no empreendedorismo urbano influenciado pelas 

políticas públicas aplicadas em cidades da Europa e dos Estados Unidos exerceu 

grande influência. Neste projeto previu-se a criação de mobiliário urbano específico 

para alguns bairros da cidade, procurando estabelecer uma linguagem formal, 

material e estética adequada ao contexto ambiental do espaço público onde os 

elementos seriam implantados.  

Várias equipes de profissionais do design e da arquitetura foram solicitadas a 

criar diferentes soluções para o espaço público e o mobiliário urbano utilizando um 

repertório formal distinto para cada área de intervenção visando criar, portanto, 

novos referenciais urbanos, com a finalidade de definir “uma identidade paisagística 

própria, que esteja em sintonia com o bairro da sua implantação” (ROBBA, 2003, p. 

138); porém, nem sempre o resultado, do ponto de vista do conjunto, foi a criação de 

soluções harmoniosas e coerentes entre os produtos, o meio e demais elementos 

instalados como jardineiras, sinalização normativa, relógios digitais, postes etc., 

                                            

 
50 A CEMUSA (Corporación Europea de Mobiliário Urbano SA), maior empresa de mobiliário 

urbano do Brasil com produtos instalados no Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e 
Manaus; e uma das maiores do mundo, presente em mais de 100 cidades na Europa e nas Américas, 
tais como Barcelona, Boston, Cidade do México, Lisboa, Madri, Nova York. Fonte: 
http://www.cemusadobrasil.com.br/. Acesso em: 14/06/2013. 

 

51
 ADSHEL/Clear Channel, maior empresa do mundo em mídia out of home, com presença 

em mais de 30 países, comercializando outdoors, painéis, mobiliário urbano, publicidade em centros 
comerciais, metrôs, ônibus, táxis e mídia aeroportuária. Possui produtos instalados no Rio de Janeiro, 
São Paulo (capital e cidades do interior) e Curitiba. Fonte: http://www.clearchannel.com.br/. Acesso 
em: 14/06/2013. 

 
52

 “Lançado pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 1994 e concluído em 1996, esse projeto 
consistiu num programa que não somente atingiu as ruas, largos e praças, mas apresentou uma 
proposta inovadora de requalificação e reconstrução do espaço público, incluindo o disciplinamento 
de usos e atividades e a melhoria dos padrões urbanísticos”. Robba, Fábio. Praças brasileiras. São 
Paulo, 2003. p. 137. 
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gerando conflitos visuais, funcionais e estéticos.  

A ausência de proporção entre as diversas escalas do sistema de mobiliário 

urbano instalado provoca desequilíbrio visual, falta de unidade e coerência entre os 

elementos e o entorno. Esta “falta de diálogo” entre o mobiliário urbano, o entorno e 

demais elementos deu origem a uma profusão de soluções diferentes e cada rua 

passou a ter seu próprio modelo específico, como o confronto entre a falta de 

proporcionalidade entre a escala dos postes de iluminação inclinados instalados na 

rua Visconde de Pirajá em Ipanema e demais produtos como outros postes de 

iluminação, suporte de indicação toponímica, jardineiras, coletores, mostrado na 

Figura 14. 

 
Figura 14 - Rua Visconde de Pirajá e os famosos “postes bêbados”
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O caráter individual de cada banco, abrigo, poste ou telefone público para 

cada rua ou bairro específico da cidade logo se revelou inapropriado às questões de 

custo com manutenção e conservação, devido à falta de uma produção em escala 

padronizada desses produtos (no caso específico do mobiliário urbano, o aspecto da 

simplificação estrutural e da produção padronizada são requisitos imprescindíveis ao 

planejamento e gestão urbanas), que pudesse atender prontamente as 

necessidades de reposição ou substituição dos artefatos, já que teriam que ser 

produzidos de forma artesanal algumas poucas unidades, encarecendo demais o 
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 Disponível em: http://asruasdorio.blogspot.com.br/2010_08_01_archive.html Acesso em: 
24/06/2014. 
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processo. 

Além disso, a postura segregadora entre os diversos bairros da zona norte e 

sul, foi acentuado pela diferenciação formal, material e estética dos artefatos 

revelando a superficialidade, por parte da gestão pública, no tratamento de questões 

infraestruturais e socioambientais mais profundas que interferem diretamente no 

desenvolvimento da cidade. Neste aspecto, o mobiliário deve atuar como elemento 

integrador não apenas entre o indivíduo e seu entorno, mas entre os espaços 

públicos urbanos da cidade a fim de criar uma unidade e, possivelmente, favorecer a 

criação de uma identidade urbana, legível a todos os seus habitantes. 

Conforme nos esclarece Sartor (2000, p. 86), 

 

 

Ao contrapor o fragmento à totalidade, o pragmatismo à utopia e a imagem 
ao conteúdo, o modelo de intervenção do Rio Cidade contribui para a 
exacerbação da situação desigual e da injustiça na cidade. Além de romper 
com o urbanismo moderno, também expressa um esvaziamento do 
conteúdo social das propostas de intervenção e a recusa do enfrentamento 
de questões estruturais e condicionantes do desenvolvimento urbano. Resta 
acrescentar que essa ruptura não deixa de revelar certas permanências ou 
retrocessos, como no caso da imposição de “ordens” estetizantes no 
espaço da rua, lembrando que soluções dessa natureza não resultam, 
necessariamente, em diversidade e apropriação coletiva dos espaços 
públicos. 

 

 

O mobiliário adquiriu importância ímpar na organização e prestação de 

serviços públicos nas cidades contemporâneas e imaginá-las sem a presença 

desses artefatos no meio urbano é tarefa das mais difíceis. Entretanto mesmo sendo 

alvo de intervenções constantes e nem sempre adequadas, os sistemas de 

mobiliário urbano devem se mostrar funcionais e úteis, tanto para os cidadãos 

quanto para a cidade, sendo discretos e ao mesmo de fácil percepção no ambiente 

urbano onde foram implantados. 

Atualmente podemos observar grande diversidade de mobiliário urbano 

instalada nos espaços públicos variando em sua forma, função, materiais e 

dimensão, compreendendo desde produtos com designs mais tradicionais àqueles 

mais inovadores e que, de um modo ou de outro, afetam as relações sociais e 

perceptivas dos espaços públicos onde se encontram instalados através de seus 

atributos estéticos-simbólicos e prático-funcionais em contextos socioambientais 
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específicos como mostrado na Figura 15. 

 
Figura 15 - Exemplos de mobiliário urbano contemporâneo: Esquerda Superior (ES) Banheiro 

público em Montevideo/UY; Direita Superior (DS) Bancos em concreto em Valparaíso/CH; Esquerda 
Inferior (EI) Abrigo em Natal/RN; Direita Inferior (DI) Estação de bicicletas em Porto Alegre/RS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotos: do autor, janeiro 2010/outubro, novembro 2011/ março 2013 

 

 

Deste modo, o mobiliário urbano conseguiu de alguma forma, tornar-se vital 
para as cidades contemporâneas. Não se trata apenas de fazer desses 
elementos um signo distintivo para as cidades, como as clássicas cabines 
telefônicas vermelhas de Londres mas devem, através do seu design e da 
maneira como podem resolver os problemas cotidianos, mostrar seu valor. 
A adaptação a diferentes espaços, a durabilidade ou resistência às 
inclemências meteorológicas ou ao vandalismo, sua versatilidade ou 
liberdade de uso e, certamente, também sua estética têm sido, para muitos 
arquitetos e designers, as fontes de inspiração para conseguir que suas 
obras abram um espaço nas ruas, praças e parques de nossas cidades 
(KRAUEL, 2007, p. 09 )

54
.  

 

 

                                            

 
54

 Tradução livre: Así pues, el mobiliario urbano ha conseguido de alguna forma hacerse vital 
para las ciudades contemporáneas. No sólo se trata de hacer de estos elementos un signo distintivo 
de las ciudades, como las clásicas cabinas telefónicas rojas de Londres, sino que debe ser en con su 
diseño y la manera en la que pueden resolver los problemas cotidianos donde tienen que mostrar su 
validez. La adaptación a diferentes espacios, la durabilidad o resistencia a las inclemencias 
meteorológicas o al vandalismo, su versatilidad o libertad de uso y, por supuesto, también su estética, 
han sido para muchos arquitectos y diseñadores las fuentes de inspiración para conseguir que sus 
obras se hagan un hueco en las calles, plazas y parques de nuestras poblaciones. Krauel, Jacobo. 
Elementos Urbanos 1. Barcelona, 2007.  
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O mobiliário urbano, como um bem público55, deve atender às demandas 

sociais dos cidadãos por serviços públicos que lhes proporcione facilidade de uso e 

acesso, segurança, conforto e bem-estar. Quando esses aspectos são 

negligenciados, seja do ponto de vista do design ou da gestão pública, os elementos 

sofrem rápido desgaste pelo abandono e falta de manutenção, vandalismo e 

destruição já que, funcionalmente, esteticamente e simbolicamente, não atendem às 

expectativas de seus usuários. 

3.5 Classificação funcional do mobiliário urbano 

O mobiliário urbano pode ser compreendido como aquele produto que, 

funcionalmente, estrutura, ordena e atribui qualidade ao espaço público contribuindo 

não apenas para seu efetivo uso ou apropriação, mas também proporcionando 

maior interação social entre os próprios citadinos e destes, com um ambiente 

construído que utilizam para realizar atividades habituais diversas.  

Seja em áreas centrais das cidades ou nas periferias, o mobiliário deve, ao 

mesmo tempo, proporcionar a necessária organização física e visual dos espaços 

públicos da urbe, melhorando seu ordenamento e responder adequadamente às 

demandas dos usuários por serviços públicos de qualidade, de acordo com as 

condições de cada caso específico. 

Serra (1998), Lee (2001) e Remesar (2005) classificam funcionalmente o 

mobiliário urbano, pois, de acordo com os autores, este modo de categorização 

possibilita maior abrangência em relação ao grande número de funções e usos, 

tanto de caráter técnico quanto simbólico, atribuídos a esses produtos, facilitando a 

compreensão sobre os diversos tipos de elementos urbanos de acordo com seus 

                                            

 
55

 O Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/2002, em seu CAPÍTULO III assim define os Bens 
Públicos:  

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de 
direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. 

Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo (grifo nosso), tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 

estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas 
autarquias; 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como 
objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 
17/06/2013. Neste trabalho consideraremos o Mobiliário Urbano como um bem público de uso 
comum. (Nota do Autor). 
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usos e funções específicas, conforme demonstrado no Quadro 2, a seguir. 

 
Quadro 2 - Classificação do mobiliário urbano segundo o critério da funcionalidade 

 

Agrupamento Elementos 

 

Elementos de Redes e Sistemas urbanos 

Tampas de registro e sumidouros, 

armários técnicos, iluminação pública, 

contentores resíduos sólidos urbanos 

(contentores de zona), contentores urbanos 

(habitação e comércio), marcos
56

 do correio 

e cabines telefônicas. 

Elementos de Gestão e Mobilidade urbana 

Pilaretes
57

, frades e barreiras, postes 

sinalizadores de transporte colectivos, 

abrigos de transportes colectivos, 

estruturas para acessos verticais (acessos 

transportes colectivos, parques de 

estacionamento), sinalização (controlo de 

acessos), sinalização não normalizada e 

parqueamento
58

 de bicicletas. 

Elementos de Conforto Urbano 

Bancos, bebedouros, quiosques e bancas, 

papeleiras, protectores de árvores, 

caldeiras
59

 para árvores, floreiras, toldos 

para esplanadas, telescópios e parques 

infantis. 

Elementos de Informação e Publicidade Mupis
60

 e colunas 

Elementos Específicos Mobiliário Praias. 

 
Fonte: Águas (2010). p. 26. 

 

Apesar dos variados desenhos propostos atualmente para os elementos do 

mobiliário urbano, um aspecto fundamental deve ser observado quando da criação e 

do planejamento desses artefatos: sua utilidade para o cidadão e o espaço público, 

ou seja, ele deve responder adequadamente às demandas dos usuários por serviços 

públicos que lhes proporcione bem-estar, segurança e qualidade urbana, de acordo 

com as condições de cada caso específico, tanto nas áreas centrais das cidades 

                                            

 
56

 marco s. m. marco postal: coluna oca que serve de caixa do correio. 
 
57

 pilarete (ê) s. m. Diminutivo de pilar. 

 
58 parqueamento s. m. Local delimitado para estacionamento de veículos. 
 
59

 caldeira s. f. Cava feita em volta do tronco de uma árvore. 
 
60

 MUPIS - francês MUPI, marca registrada, de Mobilier Urbain pour l'Information, mobiliário 
urbano para a informação – Painel urbano destinado a conter mapas, informações ou 
publicidade. Disponível em: HTTP://www.priberam.pt. Acesso em: 05/01/2011. 
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quanto nas periferias, ao mesmo tempo em que deve proporcionar a organização 

física e visual dos espaços da cidade, melhorando seu ordenamento. Para Águas 

(2010, p. 36-37) quatro fatores devem ser observados quando do planejamento e 

criação do mobiliário urbano; são eles:  

 

 

1. Factores Sociais e Culturais: o design deste tipo de elementos deverá 
derivar da análise atenta do local nas suas vertentes natural, construída e 
social. É importante assegurar uma boa relação afectiva e simbólica com os 
utilizadores e a imagem da cidade. Deverá, ainda, procurar criar um 
ambiente aprazível que respeite a diversidade de utilizadores; 

2. Factores Físicos: o design do mobiliário urbano deverá procurar reforçar o 
elo de ligação entre o local específico do projeto e o ambiente envolvente. 
Esses objectos deverão reflectir o carácter do ambiente construído, estarem 
bem integrados e promover uma configuração ordenada. Cada contexto 
urbano encerra características que requerem uma reflexão cuidada no 
design e implantação do mobiliário no espaço público, de forma a respeitar 
a topografia/geografia, a paisagem/vegetação e a tradição/contexto local; 

3. Factores Ambientais: a temperatura, a precipitação, o vento e a própria 
iluminação deverão ser parâmetros-chave no design e implantação do 
mobiliário urbano no espaço público. Por exemplo, é importante conseguir 
determinar a necessidade de definir medidas de redução de sombra e brilho 
em áreas extensas de pavimento ou nas superfícies das paredes, que 
reflictam ou irradiem quantidades excessivas de luz ou, pelo contrário, tirar 
partido desta mesma reflexão ou, quando possível, implantar os objectos de 
forma a criar percursos mais resguardados das condições climatéricas do 
local, ou ainda assegurar, por exemplo, que, os elementos de descanso 
drenam bem e são construídos em materiais não absorventes para 
promover uma secagem rápida; 

4. Factores Económicos: o design dos elementos do mobiliário urbano deverá 
procurar melhorar a eficiência energética, a manutenção, a fácil montagem 
e desmontagem, a durabilidade (a resistência ao uso, ao vandalismo e ao 
graffiti) e a capacidade de reprodução. Efectivamente, é na fase de uso que, 
em geral são atingidos os custos mais elevados do ciclo de vida útil do 
produto, nomeadamente devido a gastos energéticos, mas também 
derivados dos processos de manutenção e reparação. 

 

 
 
A observância destes fatores objetiva criar produtos urbanos que 

desempenhem satisfatoriamente suas funções e correspondam às expectativas dos 

atores envolvidos. O design desses elementos também deverá considerar:  

a) utilização individual ou coletiva: observar as possibilidades que o elemento 

projetado apresenta tanto para uso individual quanto coletivo, proporcionando 

o fácil reconhecimento e a compreensão de suas funções por todos os 

cidadãos, independente de sua condição social;  
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b) relação direta com os usuários: apesar do mobiliário urbano não ser um 

produto escolhido diretamente por aqueles que irão utilizá-lo, cabe ao poder 

público selecionar artefatos adequados às necessidades dos usuários por 

conforto, segurança e qualidade dos serviços prestados;  

c) relação com o contexto ambiental: respeitar as características físicas e da 

infraestrutura do espaço público no qual será implantado, promovendo a 

melhoria da qualidade de uso do ambiente urbano sem, contudo, interferir nas 

diversas atividades que ali aconteçam; 

d) possuir caráter sistêmico: o mobiliário deve ser tanto coerente com os demais 

artefatos e equipamentos existentes no espaço urbano (edificações, calçadas 

e vegetação), quanto com as próprias unidades que compõem o conjunto ou 

“família” de produtos destinados ao uso público, ou seja, atuar em conjunto 

para o uso racional e ordenado da infraestrutura dos espaços públicos 

satisfazendo às necessidades de seus citadinos. 

Portanto, a configuração e a implantação do mobiliário urbano devem voltar-

se aos usos, comportamentos e atividades naquelas áreas centrais ou periféricas, 

possibilitando também adaptações de natureza morfológica, paisagística e 

sociocultural, refletindo aspectos das transformações e progresso urbano das 

cidades e seus espaços públicos.  

Para dotar um espaço público com determinada quantidade de mobiliário 

urbano, é preciso fazer uso do planejamento e do design inovador e criativo que 

possibilitem a definição lógica e racional na utilização de recursos (materiais, 

financeiros, humanos) necessários à quantificação, implantação, manutenção e 

reposição desses produtos, buscando a simplificação e unidade do repertório formal, 

material e estrutural capazes de garantir a coerência sistêmica necessária à 

configuração de uma identidade urbana. 

Os espaços públicos urbanos de áreas centrais destinadas à circulação dos 

indivíduos, como as calçadas, por exemplo, agregam uma série de atividades que, 

por si só, incentivam inter-relações sociais diversas já que o uso daquele espaço 

pelos cidadãos se dá de modo mais intenso. Assim, questões concernentes à função 

urbana do mobiliário urbano e sua contribuição direta para a qualificação e 

socialização dos espaços, devem ser consideradas no desenho urbano da cidade. 
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3.6 “A forma segue a ideação...”: funcionalidade, racionalidade e 

emotividade no design de mobiliário urbano 

A criação e a implantação do mobiliário urbano devem articular-se com o 

contexto socioambiental para o qual se destina, respeitando características 

funcionais e espaciais do entorno, atendendo às necessidades dos cidadãos quanto 

à prestação de determinados serviços públicos, ou seja, o sistema de mobiliário 

deve ser útil, funcional e também esteticamente agradável. A respeito das funções 

dos produtos, Norman (2008, p. 57) esclarece que, 

 

 

A função de um produto especifica as atividades que ele suporta e para as 
quais ele foi projetado; se as funções são inadequadas ou não têm nenhum 
interesse, o produto tem pouca valia. O desempenho diz respeito à medida 
em que o produto faz bem às funções desejadas; se o desempenho é 
inadequado, o produto fracassa. A usabilidade descreve a facilidade com 
que o usuário do produto pode compreender como ele funciona e como 
fazê-lo funcionar. Confunde ou frustra a pessoa que está usando o produto 
e terá como resultado emoções negativas. Mas se o produto fizer o que é 
necessário, se for divertido de usar e com ele for fácil satisfazer as metas, 
então o resultado é afeto positivo caloroso. 

 

 

A função estética de um produto industrializado é um dos aspectos-chave 

para que se estabeleçam relações (visuais, táteis, de uso) entre o sujeito e o objeto. 

No caso específico dos elementos urbanos, esta função não deve ser encarada 

apenas como um “acessório adicionado” ao produto, mas, pelo contrário, deve ser 

entendida como um aspecto fundamental da qualidade e da validade que compõem 

o desenho do produto urbano. O urbanista Borja (2003, p. 125)61 comenta que, 

 

 

O luxo do espaço público e dos equipamentos coletivos não é desperdício, 
é justiça. Os programas públicos de habitação, infraestrutura e serviços 

                                            

 
61

 Tradução livre: El lujo del espacio público y de los equipamientos colectivos non es 
despilfarro, es justicia. Los programas públicos de vivienda, infraestructura y servicios deben 
incorporar la dimensión estética como prueba de calidad y de reconocimiento cívico. Cuanto más 
contenido social tiene un proyecto urbano, más importantes son la forma, el diseño, la calidad de los 
materiales... La estética del espacio público es ética. Borja, Jordi. El espacio público: ciudad y 
cuidadanía. Barcelona, 2003. 
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devem incorporar a dimensão estética como prova da qualidade e do 
reconhecimento cívico. Quanto mais conteúdo social um projeto urbano 
possui mais importantes são a forma, o design, a qualidade dos materiais... 
A estética do espaço público é ética. 

 

 

Como destaca o autor, a função estética está atrelada ao conceito de 

qualidade aplicado à esfera pública, relacionando-se diretamente com o sentido 

ético da gestão urbana donde se conclui que, para proporcionar aos habitantes das 

cidades sensações de bem-estar, organização, segurança e prazer, é preciso uma 

ordenação visual e física dos espaços públicos e seus equipamentos, obtida pela 

valorização do desenho urbano. Mais que isso, “o design, através do mobiliário 

urbano deve ser entendido como um instrumento criativo capaz de intervir e 

transformar o espaço público quer seja pela forma, quer seja pela função, ou pela 

sua organização espacial” (CPD, 2005, p. 12). 

O mobiliário urbano deve ser projetado respeitando-se as peculiaridades, 

limites e restrições físicas e visuais do espaço público (edificações, vias, calçadas, 

praças, clima) bem como os parâmetros culturais, comportamentos e perceptivos 

dos usuários não podendo ser tratado como algo desvinculado das atividades, 

utilizações e valores atribuídos aos espaços públicos. Para Serra (2000), conceitos 

de funcionalidade, racionalidade e emotividade são aspectos intrínsecos ao 

processo de design do mobiliário urbano já que abrangem os requisitos projetuais 

voltados para a qualidade dos produtos, à segurança e ao conforto e bem-estar dos 

usuários, à adequação dos elementos urbanos ao ambiente e ao contexto locais 

para o qual se destinam e onde serão implantados. 

3.6.1 Funcionalidade 

Refere-se aos aspectos de uso dos elementos urbanos, tanto do ponto de 

vista individual quanto coletivo, abarcando as funções práticas do produto. 

Observam-se os fatores fisiológicos do homem (aspectos ergonômicos e 

antropométricos) que facilitam ou comprometem as condições funcionais e a 

usabilidade62 do produto pelos usuários, tendo por finalidade o conforto, a facilidade 

                                            

 
62

 “A usabilidade descreve a facilidade com que o usuário de produto pode compreender 
como ele funciona e como fazê-lo funcionar”. Norman, Donald. Design emocional. Rio de Janeiro, 
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no manuseio e no uso dos produtos, como também o emprego de materiais e 

tratamentos superficiais e adequados às tarefas e condições ambientais, adequação 

das diferenciações posturais e dimensionais dos indivíduos. Para Serra (2000, p. 

07)63,  

 
 

[...] a Funcionalidade é necessária porque os elementos devem atender às 
condições funcionais e de uso. Devem servir, ser úteis e o desenhista deve 
sentir essa utilidade. O espaço urbano não pode nem deve suportar objetos 
de uma utilidade duvidosa nem de uma utilidade plagiada de outras culturas 
e necessidades. 

 

 

“O objetivo principal do desenvolvimento de produtos é criar as funções 

práticas adequadas para que, mediante seu uso, possam satisfazer as necessidades 

físicas” (LÖBACH, 2010, p. 58), ou seja, as funções práticas devem corresponder as 

expectativas dos usuários com relação aos usos dos produtos, atendendo às suas 

demandas por artefatos úteis que os auxiliem na consecução de atividades diárias 

fundamentais, como sentar, erguer, transportar, deslocar (se), e que mantenham sua 

integridade física sem provocar problemas motores ou frustações de ordem 

psicológica pois a não observância de parâmetros ergonômicos, antropométricos, de 

segurança e de conforto, podem provocar situações inadequadas no uso do artefato, 

inclusive acidentes. 

A capacidade do produto em suportar a carga do corpo humano, angulações 

e curvaturas indicadas para o encaixe e o conforto da coluna vertebral; e dimensões 

adequadas para aberturas, apoio e manipulação, são requerimentos funcionais 

inerentes ao desempenho fisiológico do produto que interferem no processo de uso. 

Funcionalidade também se refere ao uso adequado do espaço público, no sentido 

de qualificá-lo a partir da organização do mobiliário (distribuição, arranjo físico), da 

sua configuração geral (dimensionamento, escala, proporção) e o eficiente emprego 

de materiais e tratamentos superficiais (conforto térmico, visual, tátil). 

                                                                                                                                        

 

2008. P. 57. 
 
63

 Tradução livre: La Funcionalidad es necesaria porque los elementos tienen que cumplir 
unas condiciones funcionales y de uso. Han de servir, ser útiles y el diseñador ha de sentir esa 
utilidad. El espacio urbano no pude ni debe soportar objetos de utilidad dudosa o de utilidad 
trasladada de otras culturas o necesidades. Serra, Josep Ma. Elementos urbanos. Barcelona, 2000. 



104 
 

O conceito de funcionalidade não deve restringir-se apenas à resolução de 

questões de ordem meramente técnica e/ou tecnológica; mais do que isto, vários 

outros fatores moldam e definem a estrutura do objeto industrializado no sentido de 

torná-lo funcional ao indivíduo, seja através do processo de uso, ou através do 

significado do uso (sensações, memória, experiências, percepções). Como explana 

Baudrillard (2008, p. 69-71), o conceito de funcionalidade é amplo e, 

 

 

[...] Cores, formas, materiais, arranjo, espaço, tudo é funcional. Todos os 
objetos se pretendem funcionais como todos os regimes se pretendem 
democráticos. Ora este termo, que encerra todos os prestígios da 
modernidade, é particularmente ambíguo. Derivado de “função”, ele sugere 
que o objeto se realiza na sua exata relação com o mundo real e com as 
necessidades do homem. Efetivamente, resulta das análises precedentes 
que “funcional” não qualifica de modo algum aquilo que se adapta a um fim 
mas aquilo que se adapta a uma ordem ou a um sistema: a funcionalidade é 
a faculdade de se integrar em um conjunto. Para o objeto é a possibilidade 
de ultrapassar precisamente sua “função” para uma segunda função, de se 
tornar elemento de jogo, de combinação, de cálculo, em um sistema 
universal de signos. 

 

 

Os produtos urbanos devem ser concebidos com o propósito de atuarem 

como mediadores entre o sujeito e o espaço público na realização de suas 

atividades, porém para que isto aconteça é imprescindível que o indivíduo 

reconheça e compreenda o artefato urbano em seus aspectos funcionais, utilizando-

o da maneira mais apropriada, fazendo com que o produto atinja a finalidade para a 

qual foi criado. Cardoso (2012, p. 63) argumenta que não existe apenas uma 

“função” para o produto, mas “funções” que determinam as ações dos usuários no 

processo de uso do artefato industrializado, segundo uma estrutura hierárquica de 

atributos designados para tal, conforme especifica De Moraes (2010, p. 91-92),  

 

 

Função principal (ou básica), que corresponde à função operativa do 
produto. Essa função deve ser salvaguardada e mantida mas não é 
suficiente para garantir o sucesso do produto no mercado; 
Funções secundárias, que correspondem às funções suporte ou de 
melhoramento para execução da função principal que podem, ao contrário, 
ser determinantes para o sucesso de um produto; 
Funções de uso, que representam ações no campo físico e concreto e são 
normas facilmente mensuráveis e quantificáveis na definição das 
características; 
Funções de estima, que representam ações no campo psicológico, fato que 
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as torna de difícil mensuração e quantificação. Essas funções contribuem, 
em grande parte, para a definição dos valores formais dos produtos. 

 

 

Essas várias funções compõem a estrutura geral do produto possuindo um 

caráter relacional entre si a fim de satisfazer às necessidades dos usuários em todos 

os aspectos físicos e psíquico-sensoriais do objeto. Este equilíbrio deve pautar-se, 

prioritariamente, nas necessidades do sujeito por produtos que, qualitativamente, 

correspondam tanto às suas expectativas emocionais quanto funcionais. Sendo os 

produtos urbanos criados para atender às carências de seus usuários no espaço 

público, a manutenção e a conservação daqueles são parâmetros preponderantes 

para a vida útil do produto e sua existência física no ambiente urbano. Produtos 

entregues “à própria sorte” no ambiente urbano sofrerão rápido desgaste da sua 

estrutura física e, consequentemente, de suas funções, conduzindo a usos 

inadequados que comprometerão o desempenho e o ciclo de vida aproximando-o 

mais rapidamente da sua destruição, reduzindo seu valor de uso.  

O mobiliário urbano levado a situações de grande desgaste em sua 

funcionalidade compromete a realização de certas atividades pelos cidadãos 

auxiliados por aqueles artefatos, prejudicando a organização, a legibilidade, a ordem 

e o conforto, quase sempre influenciando no uso do espaço público. Novos recursos 

técnicos decorrentes do progresso tecnológico devem ser acrescentados aos 

produtos, como forma de ampliar o raio de atuação do mobiliário urbano, 

fornecendo-lhe os atributos necessários para melhorar seu desempenho no espaço 

público. 

John e Reis (2010, p. 196) esclarecem que, quando bem frequentados, os 

espaços públicos têm maior possibilidade de serem bem-sucedidos do que outros 

menos frequentados ou não frequentados. Uma vez que o mobiliário urbano 

funciona como atrativo para a apropriação desses locais pelos indivíduos, deduz-se 

que elementos degradados interferem na apropriação e na percepção dos espaços, 

levando-os à degradação e isolamento. Para De Moraes (2010, p. 89), 

 

 

A funcionalidade e a usabilidade são, realmente, muito importantes, mas 
outras relações também devem ser consideradas na interatividade do 
homem com os objetos como: o prazer, a alegria, a excitação, o medo e a 
ânsia dentre muitos outros mais. 
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Uma vez posicionados, no espaço público, o mobiliário deve espelhar a 

ordem e a clareza urbana da cidade, pois, como argumenta Serra (2000, p. 08) 

“cada elemento deve buscar seu lugar e não modificá-lo como ocorre com 

frequência”. Assim, como o mobiliário urbano influencia o meio onde está instalado, 

o ambiente também exerce significativa interferência sobre o produto devendo este 

apresentar características funcionais que estejam em sintonia com a qualidade 

ambiental da infraestrutura de cada contexto específico onde se encontre como no 

coletor mostrado na Figura 16. 

Os coletores Big Belly instalados em alguns locais da cidade de São Paulo 

apresentam tecnologia, design e funcionalidade que facilitam o manuseio, 

armazenagem e coleta dos resíduos urbanos contribuindo para a qualidade dos 

serviços urbanos e para a redução dos custos com manutenção e coleta. 

 
Figura 16 - Lixeira Big Belly - Lixo compactado, limpeza e redução  

nos custos de manutenção e coleta64 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

O mobiliário proporcionará, ao usuário, uma relação de uso mais intensa e 

duradoura à medida que a ideia de conjunto e coerência se torna evidente levando 

as pessoas a interagirem de modo mais efetivo com aqueles objetos obtendo a 

satisfação de suas necessidades durante o processo de uso e da compreensão das 

funções atribuídas àqueles produtos, provocando reações sensoriais, psicológicas e 

emocionais, que facilitam a interface homem-produto-ambiente.  
                                            

 
64 Fonte - Foto 1: http://www.blogdasppps.com/2014/04/sao-paulo-ganha-papeleiras-

inteligentes.html?spref=fb. Acesso em: 24/04/2014 
Foto 2 - http://extra.globo.com/noticias/brasil/rua-em-regiao-luxuosa-de-sao-paulo-ganha-

lixeiras-que-mandam-mensagens-para-celular-usam-energia-solar-12266620.html. Acesso em: 
13/06/2014. 

1 2 
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De acordo com Norman (2008, p, 93) “tarefas e atividades não são bem 

auxiliadas por recursos isolados. Elas exigem atenção à sequência de ações para 

alcançar a meta final, isto é, as verdadeiras necessidades”. Norman (2008) ajuda a 

entender que o design de qualquer tipo de objeto deve estar orientado a um projeto 

sistêmico no qual o somatório de todas as partes que compõem o produto é maior 

que o resultado final envolvendo vários fatores que realimentaram o próprio design. 

Portanto, requisitos concernentes à funcionalidade devem também considerar 

parâmetros relacionados à ética, a cultura, a sustentabilidade, a identidade e a 

estética como forma de obter soluções inovadoras e criativas que qualifiquem o 

espaço público e o cidadão se sinta valorizado. 

3.6.2 Racionalidade 

A racionalização pressupõe a padronização de sistemas de montagem e 

desmontagem, fixações e uniões de peças e componentes que facilitem não apenas 

a configuração do produto, mas também seu transporte, instalação, manutenção, 

conservação e reposição do todo ou de suas partes. Também diz respeito à 

resistência dos produtos, às condições climáticas e aos atos de vandalismo, seja 

através da seleção criteriosa dos materiais a serem empregados na fabricação do 

artefato, seja no acabamento e tratamentos superficiais aplicados.  

Serra (2000, p. 10) afirma que a racionalidade deve estar acima dos aspectos 

afetivos e experiências emocionais relativas ao design dos elementos urbanos já 

que é a compreensão da realidade do contexto físico ambiental onde o mobiliário 

urbano está inserido que determinará o emprego racional de técnicas e as 

possibilidades para fabricação dos artefatos destinados aos espaços públicos, a fim 

de obter-se produtos industrializados de melhor qualidade técnica e design inovador. 

Para o autor,  

 

 

[...] a resistência à agressividade do meio urbano, ao envelhecimento 
durante todo o tempo em que permanecerá em uso e a facilidade de 
montagem e manutenção, são pontos a considerar desde o projeto dos 
elementos urbanos

65
. 

                                            

 
65

 Tradução livre: La resistencia a la agresividad del medio urbano, el envejecimiento durante 
el tiempo que ha de permanecer en uso y la facilidad de montaje y mantenimiento, son puntos a 
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Um design simplificado, funcional, inovador e atemporal é um aspecto 

importante para garantir a viabilidade do conjunto de mobiliário urbano, uma vez que 

produtos dotados de sistemas e funções complexas elevam os custos de 

manutenção, comprometem o uso e o desempenho satisfatório das funções do 

artefato, pelos usuários. De acordo com as possibilidades projetuais, é importante 

que os objetos apresentem um conceito que possa definir uma linha coerente para 

todos os produtos, caracterizando-os como projeto sistêmico. Esta coerência 

possibilita a criação de soluções estruturais e formais inovadoras, baseadas nos 

princípios de modularidade66, multifuncionalidade e simplificação facilitando a 

implantação, a manutenção e a substituição dos elementos urbanos. 

Sistemas modulares facilitam processos de fabricação, montagem, transporte, 

organização e armazenamento permitindo criar e construir produtos a partir de 

subsistemas menores, mas que atuam como um conjunto integrado para formar um 

todo coerente. O conceito de desenho modular não se refere apenas ao formato do 

produto, mas também inclui os componentes, partes e mecanismos que, 

combinados entre si, possibilitam a execução das diversas funções, e a concepção 

de diferentes variantes para um mesmo artefato. A modularidade contribui na 

criação de soluções inovadoras de elementos urbanos, tanto na sua estrutura 

quanto no seu design, permitindo alternativas de arranjos diferenciados respeitando 

as características funcionais e paisagísticas do entorno, como resposta aos 

problemas detectados no espaço público. 

O aspecto multifuncional67 propõe uma abordagem projetual voltada à 

adaptabilidade e à polivalência de uso dos produtos. Significa dizer que o design do 

artefato industrializado deve dotá-lo de variadas utilidades como, por exemplo, uma 

estrutura de sustentação que também possa, eventualmente, ser utilizada como 

assento. De outro modo, também se refere a questões de adaptação de produtos a 

novos usos e novas demandas apresentadas pelos usuários ou oriundas de 

                                                                                                                                        

 

acometer desde el diseño de los elementos urbanos. Serra, Josep Ma. Op. Cit. p. 10. 
 
66

 De acordo com Morris (2010), “o princípio por trás do design modular é encarar um produto 
ou uma linha de produtos como um sistema que pode ser dividido em partes menores. Essas partes 
menores são, então, projetos em um formato padronizado”. Morris, Richard. Fundamentos de design 
de produto. Porto Alegre, 2010. p. 147. 

 
67

 “O objeto multifuncional é aquele projetado para atender a uma série de utilizações 
diversas”. Vidossich, F. Dicionário de Novos Termos de Ciências e Tecnologias. 1996. p. 201. 
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alterações funcionais e infraestruturais no próprio espaço público, que exijam a 

adequação dos elementos urbanos. Para Águas (2010, p. 97-98), 

 

 

A qualidade do mobiliário urbano é importante, assim como a consistência 
do estilo e as questões de manutenção e durabilidade. No entanto, a 
estabilidade da forma não deverá ser imposta tão rigidamente que limite a 
funcionalidade e a polivalência de uso. A abordagem deverá privilegiar o 
design de elementos simples e multifuncionais, sem estarem 
demasiadamente presos a determinado uso de forma a permitir adaptações 
à maior variedade de uso presentes e futuros.  

 

 

Neste sentido, o mobiliário pode proporcionar maior variedade de usos e, 

assim, atender a um número maior de cidadãos e atividades. Simplificar significa 

reduzir a quantidade de partes, componentes, sistemas, peças e processos que 

encarecem ou dificultam a produção, montagem, armazenamento, transporte, 

organização e também os custos. Para Munari (2008, p. 136), 

 

 

Simplificar significa procurar resolver o problema eliminando tudo o que não 
serve à realização dos objetivos. Simplificar que dizer reduzir os custos, 
diminuir os tempos de trabalho, de montagem, de acabamento. Quer dizer, 
resolver dois problemas ao mesmo tempo através da mesma solução. 
Simplificar é um trabalho difícil e exige muita criatividade. 

 

 

A simplificação do design voltado ao mobiliário urbano relaciona-se 

diretamente ao princípio da modularidade, contribuindo para a criação de conjuntos 

de artefatos mais coerentes e adaptáveis a contextos ambientais diversos, donde 

venham a ser implantados. Padronizar significa criar produtos uniformes, facilmente 

fabricados, de modo a atender mais rapidamente às demandas por artefatos 

específicos mantendo uma regularidade e organização da produção, que 

proporcionam maior controle na qualidade do produto final, agilizando a implantação 

desses elementos no ambiente urbano. 

É importante ressaltar que a padronização dos sistemas construtivos do 

produto, geralmente associada à simplificação, não deve estar orientada a uma 

homogeneização excessiva do design do mobiliário, mas, pelo contrário, proporciona 

a criação e a inovação de elementos detentores de atributos configuradores 



110 
 

adaptáveis às necessidades de citadinos e às características do contexto ambiental 

do qual fazem parte, primando pela diferenciação e identidade urbana. A distribuição 

e a instalação desses produtos, seja unitariamente ou em conjunto, devem levar em 

conta as demandas qualitativas e quantitativas de cada local específico visto que 

nem sempre todos os espaços públicos existentes na cidade precisam dos mesmos 

tipos funcionais e igual quantidade desses produtos.  

A importância estratégica da gestão municipal deve pautar-se no 

levantamento e na identificação das necessidades dos seus cidadãos por serviços 

públicos, atendendo-os através da instalação, substituição ou mesmo da remoção 

de elementos urbanos em determinado contexto ambiental, caso sua inadequação 

seja constatada. Algumas vezes é conveniente uma intervenção no espaço público 

para “esvaziá-lo” de objetos redundantes, desnecessários e também inúteis que 

interferem não apenas na circulação dos pedestres, mas também na paisagem e na 

infraestrutura.  

A combinação de materiais com propriedades físicas e plásticas diferentes, 

deve justificar-se no aumento da resistência do artefato às condições climático-

ambientais e de uso e não apenas nas possibilidades plásticas ou escultóricas que 

oferecem, fato de que nem sempre se dispõe de um plano de manutenção periódica 

e satisfatória que preserve a integridade física do produto. Assim, materiais atóxicos, 

anticorrosivos e não combustíveis que garantam estabilidade, resistência, 

durabilidade, facilidade de conservação e plasticidade, são mais indicados para o 

projeto e fabricação do mobiliário urbano. 

Devem ser considerados, também, aspectos relativos à sustentabilidade para 

este tipo de produto, pois quanto maior for sua vida útil maior será seu valor de uso 

para os indivíduos, menor sua obsolescência e impacto ambiental na estrutura 

urbana da cidade. Componentes e acessórios pré-fabricados devem ser 

empregados para facilitar a produção de tais produtos reduzindo, posteriormente, 

custos, com substituição e reposição de peças, criando uma padronização que 

possibilita o emprego desses mesmos sistemas funcionais em praticamente quase 

todos os tipos de elementos do mobiliário urbano. 

É importante que as soluções adotadas para fixação dos elementos ao piso 

assegurem sua permanência no local evitando a remoção por vândalos, porém, 

permitindo, ao mesmo tempo, a fácil substituição ou mudança por técnicos 

especializados sem, entretanto, danificar outros elementos e estruturas no entorno 
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imediato, tais como tampa de caixas coletoras, gola de árvores e a própria calçada.  

A distribuição racional e a simplificação do repertório funcional, estético e 

simbólico do mobiliário, aliadas a uma lógica de utilização desses artefatos no 

espaço público, asseguram unidade e coerência no ambiente urbano, pois “o 

desenho dos elementos urbanos deve explicar o máximo com o mínimo”68 (SERRA, 

2000, p. 11), como pode ser observado na Figura 17.  

 
Figura 17 - Racionalidade, unidade e apropriação do espaço público. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: do autor, março 2013. 

 

Racionalizar os espaços, seus elementos e mobiliário não significa segregá-

lo, pelo contrário, a organização, simplificação dos usos e coerência propiciam 

ambientes centrípetos para a realização de atividades compartilhadas por todos os 

usuários. Preencher os espaços públicos com grande número e variedade de 

elementos tipológicos sob a justificativa de atender às demandas dos cidadãos, nem 

sempre é justificável. Este desejo em preencher os vazios é denominado, pelos 

desenhadores, como “horror ao vácuo”69, ou seja, o receio em não permitir que 

existam espaços em branco, com o pretexto de que espaços vazios são espaços 

inúteis. Na realidade, muitas vezes é preciso que determinadas áreas urbanas sejam 

livres, evitando impacto visual na sua paisagem, como centros históricos, por 

exemplo, em que a “lógica da utilização do mínimo de recursos necessários e 

                                            

 
68

 Tradução livre: [...] el diseño de los elementos urbanos ha de explicar el máximo com el 
mínimo. Serra. Op. Cit., 2000. 

 
69

 Horror ao vácuo: “tendência a preferir preencher espaços em branco com objetos e 
elementos a deixar espaços vazios”. Lidwell. Op. Cit., 2010. p. 128.  
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simplicidade de repertório” (CPD, 2005, p. 42), são suficientes para garantir a 

coerência e unidade ao local.   

Em algumas cidades brasileiras é comum observar, especialmente no centro 

principal, grande variedade de elementos funcionais criando sobreposição de 

formatos, cores e informações, confundindo e sobrecarregando a percepção dos 

cidadãos, comprometendo a qualidade visual e física do ambiente. Refletindo sobre 

este tema, Gehl (2008, p. 171)70 exemplifica a situação, comentando a respeito da 

instalação de bancos no espaço público,  

 

 

A colocação dos assentos requer um projeto cuidadoso. Em todas as partes 
existem exemplos de como os assentos estão colocados ao azar e sem 
muita elaboração. Não é raro ver engenhosas disposições de bancos 
‘flutuando’ livremente nos espaços públicos. Seja resultado de princípios 
arquitetônicos conscientes que não levam em conta considerações 
psicológicas elementares, ou fruto do ‘medo do vazio’ nos desenhos dos 
projetos, o resultado é que, frequentemente, esses espaços, repletos de 
‘mobiliário’ isolado, parecem oferecer muitas possibilidades para sentar-se, 
mas, na realidade, só oferecem assentos muito deficientes.  

 

 

Este tipo de ocorrência é resultado do mau planejamento decorrente de uma 

investigação ineficiente e pouco fundamentada sobre as necessidades locais para 

implantação de mobiliário, passando pela duvidosa seleção do tipo de elemento 

mais adequado ao espaço público, de acordo com as funções práticas, estéticas e 

simbólicas dos artefatos, culminando com a irracionalidade na quantificação, 

distribuição, localização e posicionamento desses elementos.  

Nem sempre elementos urbanos pré-existentes em um local específico 

precisam ser totalmente eliminados em função dos novos projetos de intervenção 

urbana, já que podem representar valores significativos para aquele espaço, seus 

cidadãos e a própria cidade (memória urbana). Neste caso, uma readequação do 

                                            

 
70

 Tradução livre: La colocación de los asientos requiere un proyecto cuidadoso. En todas 
partes hay ejemplos de cómo los asientos están colocados al azar y sin pensarlo demasiado. No es 
raro ver ingeniosas disposiciones de bancos ‘flotando’ libremente en los espacios públicos. Ya sea 
producto de unos principios arquitectónicos conscientes que no tienen en cuenta elementales 
consideraciones psicológicas, o bien fruto del ‘miedo del espacio vacío’ en los dibujos del proyecto, el 
resultado es con frecuencia que estos espacios, repletos de ‘mobiliario’ aislado, parecen tener 
muchas possibilidades para sentarse pero en realidad sólo ofrecen asientos muy deficientes. Gehl, 
Jan. La humanización del espacio urbano. Barcelona, 2008.  
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mobiliário existente ao que propõe o novo projeto, tal como reposicionamento dos 

elementos naquela área, redução ou ampliação no número de unidades, adequação 

às novas tecnologias, unificação de desenhos e funções, pode ser a maneira mais 

eficaz para assegurar a qualidade funcional, a segurança e a harmonia do espaço 

urbano, em conjunto com outros aspectos do desenho urbano.  

A disponibilidade e as condições adequadas das instalações hidrossanitárias, 

elétricas e do pavimento, são aspectos importantes a considerar no design do 

mobiliário urbano, pois ambientes degradados dificilmente permitirão a instalação 

apropriada dos produtos, comprometendo sua organização, vida útil, funções e 

usabilidade. Serra (2000, p. 11)71 argumenta que, 

 

 

[...] juntamente com a racionalidade, deve-se buscar o rigor no desenho. A 
paisagem urbana permanece enquanto os gostos são transitórios. Apenas 
as vitrines das lojas têm a capacidade de mudar ano após ano ou 
temporada após temporada. O mesmo não pode ocorrer com os elementos 
urbanos já que seu desenho deve estar à margem do modismo que acaba 
oferecendo objetos efêmeros. Deve haver rigor e uma racionalidade frente 
aos personalismos e iconografias e, portanto, uma renúncia a 
protagonismos por parte do desenhador. 

 

 

O mobiliário deve ser concebido como algo duradouro porém adaptável a 

novas demandas, tecnologias e comportamentos urbanos, sem perder seu valor de 

uso e caráter funcional, sendo úteis ao cidadão. Deve, ainda, contribuir para a 

qualificação do espaço público como local destinado à realização de diversas 

atividades cotidianas apoiadas por um produto de qualidade estética e estrutural 

voltado para a concepção de espaços centrípetos. 

3.6.3 Emotividade 

No mundo, rodeado por produtos dos mais diversos tipos, os objetos enviam 

mensagens aos seus usuários provocando diferentes sensações e emoções, indo 

                                            

 
71

 Tradução livre: [...] unido a la racionalidade, ha de buscarse el rigor en el diseño. El paisage 
urbano permanece mientras que los gustos son transitorios. Solo los escaparates de los comercios 
tienen la capacidade de cabiar año tras año o temporada tras temporada. No puede ocurrir lo mismo 
con los elementos urbanos ya que su diseño ha de estar al margen de las modas que acaban 
ofreciendo objetos efímeros. Debe existir un rigor y una racionalidad frente a personalismos e 
iconografias y, por tanto, una renuncia a protagonismos por parte del diseñador. Serra. Op. Cit., 2000.  
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desde um sorriso até uma reação mais violenta, como um ato de vandalismo. 

Conforme estabelece Löbach (2001, p. 161), 

 

 

[...] os elementos configurativos podem ser descritos como portadores da 
informação estética de um produto. Sua seleção e a combinação, pelo 
designer industrial, definirão a reação que o futuro usuário apresentará 
frente ao produto. 

 

 

As sensações provocadas pelos produtos são expressas a partir dos atributos 

estéticos que configuram e definem a identidade do artefato industrializado, tais 

como as relações cromáticas do mobiliário urbano com o ambiente (adequação, 

destaque, normatização); a concepção formal – visibilidade e percepção do produto 

no meio urbano (mimetismo, contraste, ordem) e os tratamentos superficiais 

associados às sensações táteis, visuais e olfativas (frio, calor, frescor, limpeza, 

perfeição). Para Serra (2000, p.13)72 a, 

 

 

Emotividade é necessária já que o objeto provoca reações psicológicas e 
comunica sensações ao indivíduo [...] Em particular, o projeto de elementos 
urbanos deve conseguir a integração entre o valor artístico e o valor de uso 
de todos os objetos que participam da vida cotidiana em nosso entorno 
imediato, que é a cidade.  

 

 

O primeiro contato estabelecido entre o usuário e o elemento urbano se dá 

através da visão; para tanto, é preciso que o artefato possua atributos perceptivos 

comuns ao repertório visual e cognitivo dos indivíduos e às características 

socioculturais do entorno onde está implantado, como forma de atrair sua atenção, 

despertar o interesse e curiosidade por aquele produto. Como colocado por 

Okamoto (2002, p. 58), “todas as pessoas enxergam e reconhecem tão-somente as 

coisas do seu interesse, conforme o universo de seus pensamentos [...]”. Assim, é 

                                            

 
72

 Tradução livre: Emotividad es necesaria en cuanto que el objeto provoca reacciones 
psicológicas y comunica sensaciones al individuo (...) En particular, el diseño de elementos urbanos 
debe conseguir la integración entre el valor artístico y el valor de uso de todos los objetos que 
participan de la vida cotidiana en nuestro entorno inmediato que es la ciudad. Serra. Op. Cit., 2000. 
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preciso investigar os aspectos socioculturais e ambientais do contexto urbano para o 

qual o mobiliário se destina e a partir desta informação determinar quais atributos e 

repertórios estético-simbólicos poderiam influenciar a conduta do usuário em relação 

ao artefato projetado, considerando que a mente é seletiva e se enxerga a realidade 

de acordo com o universo de referências. 

Como os objetos são intencionalmente concebidos para atender 

necessidades humanas e ambientais, os produtos devem apresentar qualidades 

funcionais, estruturais e estéticas que os aproximem dos usuários, justificando sua 

existência e validando os investimentos empreendidos em sua concepção. Neste 

aspecto, o mobiliário urbano deve corresponder às expectativas dos cidadãos, 

empregando um design informacional e simplificado no qual as funções do produto 

sejam evidentes e legíveis tornando-o, desta maneira, mais qualificado ao uso e 

mais emblemático para o usuário. Para Tinoco (2003, p. 153), 

 

 

O habitante da cidade se relaciona com o objeto de maneira diversa quando 
é proprietário da coisa, mero espectador, usuário habitual, um fabricador ou 
seu criador – seja ele usuário individual, um grupo restrito (comunitário) ou 
no coletivo. Se os objetos forem congruentes com o comportamento social e 
o projeto não descuidar das necessidades físicas e estéticas dos usuários, 
os produtos serão de fácil compreensão, confortáveis e integrados ao 
contexto urbano. 

 

 

Como as relações de uso do mobiliário urbano diferem bastante daqueles 

voltados ao consumo, às tendências da moda e ao uso individualizado, seu design 

deve buscar o equilíbrio e a interação entre a função prática (valor de uso) e a 

função estética (valor “artístico”) assegurando a qualidade e a utilidade do produto 

no espaço público. O projeto do mobiliário deve ajustar-se às condições estruturais 

dos espaços públicos da cidade, vincular-se à história e à estética do lugar, sendo 

coerente e flexível com as demandas dos cidadãos, segundo uma dinâmica urbana.  

A criação de mobiliário urbano dotado de forte carga simbólica explorando 

aspectos psíquico-sensoriais do uso dos produtos, tais como cor, formato, textura e 

aparência73, pode atribuir significados únicos aos espaços públicos empregando 

                                            

 
73

 A aparência das coisas é determinada mais pela relação entre seus elementos do que 
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repertórios diferenciados, próprios para cada lugar e contexto específicos, definindo 

uma forma de comunicação entre os indivíduos, os produtos e o entorno pelas 

relações práticas no uso desses mesmos objetos. A este respeito De Moraes (2010, 

p. 19) argumenta que, 

 

 

O objeto do projeto não é somente o produto físico como o entendemos 
mas as reações, interações e respostas interpretativas que este produto é 
capaz de provocar e produzir [...] O objeto do projeto são todos os valores 
que um produto seja capaz de dispor e oferecer; por exemplo, os valores 
relativos à beleza, à sua visibilidade social, à sua utilidade e usabilidade, à 
segurança e ao conforto e ainda muitas outras coisas mais. 
 

 

 

Norman (2008) argumenta que o design dos produtos industrializados, se 

baseia, de modo geral, em três dimensões distintas, porém inter-relacionadas e 

interligadas entre si conferindo certas peculiaridades aos objetos. Para este autor o 

design é visceral, comportamental e reflexivo. “O design visceral diz respeito às 

aparências [...] o design comportamental se refere ao prazer e à efetividade no uso 

[...] o design reflexivo considera a racionalização e a intelectualização de um 

produto” (NORMAN, 2008, p. 25). Pode-se afirmar, então, que a funcionalidade se 

refere diretamente ao design comportamental através dos aspectos do uso e da 

função prática do produto enquanto a racionalidade estaria vinculada ao design 

reflexivo e aos parâmetros técnicos e normativos e a emotividade ao design visceral, 

considerando os atributos cromáticos, formais, táteis etc. 

Norman (2008, p. 24) ainda defende que “o lado emocional do design pode 

ser mais decisivo para o sucesso de um produto que seus elementos práticos”, 

porém seria frustrante para os usuários se os objetos apresentassem alto nível de 

emotividade, mas não desempenhassem satisfatoriamente as funções práticas para 

as quais foram criados, ou seja, na medida em que o produto desperta reações 

emotivas no sujeito a satisfação das suas necessidades deve ser preenchida no 

processo de uso, seja ela qual for. 

                                                                                                                                        

 

pelos elementos simples que, juntos, compõem o estímulo total. Relações temporais, espaciais, de 
intensidade e outras, entre as partes de um padrão de estímulo, são consideradas determinantes 
básicas do modo pelo qual as coisas são vistas. Day, R. H. (1970: 12) in Okamoto. Op. Cit. p. 119. 
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O mobiliário urbano possui a virtude de dotar o espaço público e a cidade de 

uma identidade própria e o design visceral do mobiliário seria a chave emotiva que 

aguçaria a memória do indivíduo, fazendo-o recordar um local ou ambiente urbano 

em particular. Os aspectos psíquico-sensoriais do uso influem não apenas no design 

desses elementos, mas também no modo como estão ordenados e arranjados física 

e visualmente no espaço urbano cuja finalidade é a representação de valores 

coletivos, culturais, hábitos e costumes da sociedade à qual pertence, como forma 

de diferenciar cada local específico, cada cidade. 

Entretanto, o processo de globalização também afetou o design dos artefatos 

urbanos já que empresas produtoras deste tipo de produto que atuam mundialmente 

oferecem catálogos em que gestores municipais escolhem, dentre as várias 

tipologias formais existentes; todavia, muitas vezes esta seleção se baseia em 

critérios estilísticos e de baixo custo de aquisição, em detrimento da qualidade 

estrutural e do desenho mais coerente e compatível com as condições ambientais 

do contexto sociocultural do espaço público ao qual se destina. 

Apesar de oferecerem soluções esteticamente interessantes, esses 

elementos “globalizados” nem sempre apresentam repertório visual e funcional que 

assegurem uma comunicação afetiva com os habitantes ou uma interação com a 

imagem da cidade onde serão instalados. Deste modo, o conceito de “design 

internacional” cria uma homogeneidade de elementos urbanos que são utilizados 

indiscriminadamente em qualquer cidade do Brasil ou da Europa por vezes 

negligenciando características e requisitos urbanos locais.  

Ressalta-se que a seleção de artefatos pré-fabricados dentre as diversas 

opções disponíveis no mercado, não é incorreta nem inadequada, desde que feita 

de modo criterioso, considerando os requisitos funcionais, racionais e emotivos aos 

quais se devem subordinar. Todavia, normalmente restrições nos custos de projeto 

implantação e manutenção, constantemente levam os gestores públicos a optarem 

(erroneamente) por elementos urbanos ultrapassados em termos de inovação 

tecnológica e estética, tendo como resultado espaços públicos aparelhados com 

objetos de baixa qualidade visual e física, que dificultam a acessibilidade e 

mobilidade urbanas, além de criar ruídos no ambiente. Conforme alerta Rebollos 

(2004, p. 15), no processo do projeto dos artefatos urbanos deve-se nos questionar 

se, 
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[...] cada cidade deve ter um mobiliário diferente fabricado com diferentes 
materiais: de ferro, alumínio..., com brasão, sem brasão, com anagramas, 
papeleiras redondas ou quadradas... ou, pelo contrário, uma mesma peça 
bem escolhida com um desenho correto, bem localizada, bem utilizada, 
fabricada em série, porém planejada e pensada para um lugar visível, pode 
proporcionar sensações diferentes..?

74
   

 

 

O mobiliário urbano adequadamente desenhado, distribuído e ordenado torna 

os espaços públicos em locais agradáveis, possibilitando melhor convivência entre 

seus frequentadores ao mesmo tempo em que se harmoniza com a estética urbana 

do sítio onde estão instalados como pode ser observado na Figura 18. 

 
Figura 18 - Equilíbrio e hierarquia funcional geram sistemas coerentes de mobiliário 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: do autor, março 2013. 

 

Configurações diversas não impedem que o conjunto de mobiliário urbano se 

torne harmônico, coerente, unitário e emotivamente atrativo quando respeitados 

princípos de funcionalidade, acessibilidade e ordem que proporcionem o efetivo uso 

e a mobilidade nos espaços públicos. Contrariamente, artefatos com baixa qualidade 

funcional, estética e simbólica comprometem a percepção ambiental, empobrecem 

visualmente o espaço público, tornando-o um lugar sem identidade e significado 

urbano para os indivíduos, resultando em sensação de homogeneidade e 

                                            

 
74

Tradução livre: [...] que cada ciudad debe tener un mobiliario diferente, fabricado con 
distintos materiales: de hierro, aluminio..., con escudos, sin escudos, con anagramas, papeleras 
redondas o cuadradas... o, por el contrario, una misma pieza bien escogida, con un diseño correcto, 
bien ubicada, bien utilizada, fabricada en serie, pero planificada y pensada para un lugar en concreto, 
puede proporcionar sensaciones diferentes..? Rebollos. Op. Cit., 2004.  
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monotonia, comprometendo o desenvolvimento de atividades diversas. 

Considerando o espaço urbano como uma estrutura de linguagem e 

expressão, sua representação não se dá apenas pela visão, mas também é 

expressa por outros sentidos como o olfato, audição e o tato. Portanto, a 

proximidade entre os elementos urbanos e os usuários se torna um campo fértil para 

explorar os aspectos táteis, sonoros e, possivelmente, olfativos, na concepção de 

produtos “amigáveis”, interativos e emotivos. Sobre esta questão Morris (2012, p. 

66) argumenta que, 

 

 

[...] muitas vezes o design é (equivocadamente) considerado uma prática 
puramente visual mas o toque e as texturas são igualmente importantes.[...] 
essa resposta sensorial ao toque é estimulante e memorável; portanto, é 
uma prática valiosa incorporá-la aos produtos. [...] a forma, espessura e 
condutividade térmica podem ter funções igualmente importantes na 
experiência tátil.  

 

 

A tatilidade não se resume apenas ao tratamento estético da superfície do 

produto, porém atua como atributo de conforto e identificação criando, igualmente, 

superfícies mais agradáveis ao contato humano, transmitindo uma mensagem ao 

usuário. Da mesma forma, a sonoridade ajuda os usuários a compreender funções e 

usos dos produtos associando-os a sons específicos emitidos pelos objetos durante 

seu processo de uso. A primeira forma de relacionamento estético entre o objeto e o 

usuário se dá pela visão, ou seja, o impacto que as propriedades visuais do produto 

como forma, cor e dimensão causam ao usuário.  

A esse respeito Bürdek (2010, p. 232) esclarece que “a aceitação de um 

produto depende praticamente até que ponto se consegue conectar com as normas 

e escala de valores (sobretudo com as normas estéticas e simbólicas) do grupo de 

destino interpelado”. A partir desse apelo visual, sentimentos de afabilidade ou 

desagrado se desenvolverão por meio da utilização do objeto pelo usuário que 

vivenciará suas funções práticas atribuindo-lhe, ou não, um valor de uso. Segundo 

Cardoso (2012, p. 153), “a mudança de entorno afeta necessariamente a percepção 

do artefato, agregando-lhe qualidades associadas ao ambiente em que estiver 

presente”, já que, inevitavelmente, os usuários lhe atribuirão valores, usos e funções 

diversas em virtude das suas expectativas e necessidades.  
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O design afetivo75 aponta para um caminho criativo que possibilita a 

concepção de um mobiliário mais humanizado dentro de um contexto ambiental 

específico, definindo usos apropriados à qualificação do espaço público, respeitando 

as expectativas dos cidadãos. A abordagem do design afetivo não se baseia em 

aspectos meramente intuitivos do desenhador, sendo necessário recorrer aos 

métodos científicos e conhecimentos específicos sobre materiais, tecnologia, 

fabricação e tendências de mercado que auxiliem o designer no desenvolvimento de 

produtos reconhecidamente inovadores. 

Os aspectos da emotividade possibilitam a criação de soluções de design de 

mobiliário urbano que o integre ao contexto socioambiental; mesmo assim, nas 

áreas centrais das nossas cidades, salvo raras exceções, os artefatos ali instalados 

não dialogam entre si nem com seu entorno afetando as relações emotivas que 

poderiam ser criadas por um conjunto coerente de artefatos urbanos para os 

espaços públicos. Sem dúvida, tais incongruências formais, materiais, funcionais e 

estéticas, dificultam a interação produto - usuário - ambiente, devido principalmente 

à falta de uma visão sistêmica voltada à coerência funcional e unidade visual, que 

conduz a situações inadequadas nos usos e apropriações do espaço público, 

consequentemente, comprometendo a sustentabilidade, a vitalidade e a atratividade 

das nossas cidades. 

Se antes era possível criar um mobiliário específico voltado a atender às 

demandas sociais através de projetos diretamente relacionados às características 

locais, hoje a seleção é feita por meio de catálogos, onde, na maior parte das vezes, 

modismos e restrições financeiras das gestões públicas são determinantes na 

seleção do mobiliário. Não obstante o desenvolvimento técnico proporcionado pela 

pesquisa e inovação tecnológica atualmente, é necessário o refinamento estético, a 

valorização ética de referências culturais e ambientais que proporcionem o apelo 

emocional necessário ao mobiliário urbano associado às características do entorno, 

como forma de se estabelecer um diálogo coerente entre o produto, o usuário e o 

ambiente urbano expresso na qualidade do design desses artefatos. 

                                            

 
75

 “O design afetivo é uma ramificação do pensamento ergonômico que se preocupa com o 
efeito emocional que um produto tem sobre o usuário, com base em sua interação com o produto. A 
forma como o produto “afeta” uma pessoa, produzindo uma resposta emocional ou comportamental, 
pode dar muito mais profundidade a um design. O objetivo é entregar produtos que, por exemplo, 
provocam deleite”. Morris. Op. Cit., 2012. p. 89. 
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Existe, sem dúvida alguma, uma arte do relacionamento, tal como existe 

uma arte arquitectônica. Seu objetivo é a reunião dos elementos que 

concorrem para a criação de um ambiente, desde edifícios aos anúncios e 

ao tráfego, passando pelas árvores, pela água, por toda a natureza; enfim, 

entretecendo esses elementos de maneira a despertar emoção ou 

interesse. Uma cidade é, antes do mais, uma ocorrência emocionante no 

meio-ambiente (CULLEN, 2002, p. 10)
76

. 

 

 

4. LEGIBILIDADE DO ESPAÇO PÚBLICO  

 

 

4.1 O Espaço Vital  

Para se realizar atividades habituais, como andar, dormir, trabalhar, correr ou 

mesmo outras consideradas mais triviais como conversar, observar ou ficar parado, 

é necessário que se tenha um espaço disponível para isso. Para Schjetnan (2008, p. 

13)77, “o conjunto de espaços que um ser humano utiliza para suas atividades 

constitui aquilo que podemos denominar de seu espaço vital”.  

Os habitantes das cidades experimentam nas suas vivências diárias, 

sensações, tensões, transformações e interferências que, constantemente, 

exercitam sua compreensão, num contínuo processo de apreensão do 

conhecimento por meio de estímulos emanados do ambiente urbano no qual a 

combinação de ideias, seja por similaridade, contraste ou contiguidade, objetiva criar 

referências visuais e comportamentais que orientem suas tarefas cotidianas dando 

sentido à sua vivência social.  

“A vida urbana pressupõe encontros, confrontos das diferenças, 

conhecimentos e reconhecimentos recíprocos (inclusive no confronto ideológico e 

                                            

 
76

 Cullen. Op. Cit., 2002. 
 
77

 Tradução livre: el conjunto de espacios que um ser humano utiliza para sus atividades 
constituye lo que suele denominarse su espacio vital. Schjetnan, Mario. Principios de diseño 
urbano/ambiental. México, 2008.  
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político) dos modos de viver, dos “padrões” que coexistem na cidade” (LEFEVBRE, 

2001, p. 22). As cidades apresentam contextos ambientais, políticos, sociais e 

econômicos únicos e que, portanto, identificam morfológica e estruturalmente, seus 

espaços urbanos. De acordo com Schjetnan (2008, p. 37)78,  

 

 

O espaço aberto urbano é aquele tipo de espaço que se encontra entre 
edifícios e que, portanto, compreende o piso e as fachadas dos edifícios 
que o limitam. O espaço aberto é exterior, isto é, se dá ao ar livre e possui 
caráter público. Toda a população tem acesso a ele. O espaço aberto 
urbano pode ser classificado em três tipos básicos: a rua, a praça e o 
parque.  

 

 

Em cidades cujos espaços são qualitativamente planejados e desenhados, o 

sentido de uso, interação e apropriação, pode ser facilmente constatado tornando-os 

em locais de animação e vitalidade urbana. Alguns desses espaços adquirem uma 

carga de representatividade simbólica tão intensa na vida da cidade que acabam se 

confundindo com ela. Sobre esta questão, Wall (2012, p. 52) afirma que, 

 

 

A vida na cidade é, muitas vezes, retratada em imagens de espaços 
urbanos novos. A relação entre pessoas e os espaços no contexto de um 
ambiente urbano cheio de vida é o que torna Zocalo, na Cidade do México, 
o Central Park, em Nova York, ou o South Bank, em Londres, tão atraentes 
para os moradores do local quanto para os turistas. [...] Os espaços urbanos 
podem definir os bairros [...], e até mesmo cidades inteiras. Esses 
elementos urbanos são fundamentais para a maneira como percebemos 
nossas cidades.    

 

 

As ações do usuário podem ser influenciadas pelo ambiente79 físico-espacial 

urbano em que ele se encontra, do mesmo modo que podemos, como cidadão ativo, 

                                            

 
78

 Tradução livre: El espacio abierto urbano es aquel tipo de espacio que se encuentra entre 
edificios y que por lo tanto está contenido por el piso y las fachadas de los edificios que lo limitan. El 
espacio abierto es exterior, es decir, se da al aire libre y tiene carácter público. Puede acceder a él 
toda la población. El espacio abierto urbano se puede clasificar em tres tipos básicos: la calle, la 
plaza y el parque. Schjetnan, Mario. Principios de diseño urbano/ambiental. México, 2008. 

 
79

 Segundo Coimbra (1985) apud Okamoto (2002, p. 32), “meio ambiente é aquele conjunto 
amplo de realidades físicas em que os indivíduos e as comunidades estão imersos”. O ambiente 
rodeia de forma permanente e cambiante os seres vivos. Okamoto. Op. Cit., 2002. 
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influenciar o uso e a apropriação desses espaços. Caso este ambiente corresponda 

às suas expectativas funcionais, visuais e comportamentais, ele se tornará atraente, 

vivo e dinâmico, possibilitando a criação de imagem positiva que contribua para sua 

qualificação e construção de uma identidade urbana. Do contrário terá espaços 

urbanos decadentes, degradados e perigosos. Portanto, “o espaço não somente é 

diverso para os vários homens mas varia para o próprio indivíduo, de acordo com 

sua constituição e humor circunstanciais. Cada modificação no homem condiciona 

uma mudança de seu espaço vivido” (BOLLNOW, 2008, p. 18). 

4.1.1 Espaço público 

A noção de espaço público varia conforme as várias áreas do conhecimento 

que o estuda e a argumentação deste trabalho baseia-se em questões filosóficas, 

sociológicas e urbanísticas. Leite (2007, p. 198) argumenta que a relação entre 

esfera pública e espaço urbano converge para a noção de espaço público, ou seja, 

um lugar no qual relações e práticas sociais acontecem em dado contexto temporal. 

Para Schjetnan (2008, p. 13)80 o espaço vital do homem social se compõe de três 

tipos diferentes de espaços nos quais o grau de aproximação entre as pessoas 

determina sua função ou uso; são eles:  

 

 

Os espaços íntimos ou individuais são aqueles utilizados de forma exclusiva 
ou preferencialmente por uma só pessoa, como uma alcova, uma cela, um 
gabinete etc. 
Os espaços semipúblicos são âmbitos do território humano nos quais se 
admite a presença de outros seres humanos de modo seletivo e controlado, 
como os espaços familiares, os centros de trabalho etc. 
Os espaços públicos são zonas do entorno humano nas quais o encontro 
entre os membros de uma comunidade se dá de forma indiscriminada 
porém sob controle de ordem geral, como é o caso das praças públicas, os 
mercados, os centros de serviços, etc.   

 

 

                                            

 
80

 Tradução livre: Los espacios íntimos o individuales son aquellos que usa en forma 
exclusiva o preferente una sola persona, como es el caso de una alcoba, un cubículo, un gabinete, 
etcétera. Los espacios semipúblicos son ámbitos del territorio humano en los que se admite presencia 
de otros seres humanos en forma selectiva y controlada, como los espacios familiares, los centros de 
trabajo, etcétera. Los espacios públicos, por su parte, son zonas del entorno humano en las que el 
encuentro entre los miembros de una comunidad se da em forma indiscriminada pero bajo controles 
de orden general, como es el caso de las plazas públicas, los mercados, los centros de servicio, 
etcétera. Schjetnan. Op. Cit., 2008. 
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A ideia de espaço público geralmente é associada aos espaços abertos da 

cidade, totalmente acessíveis e de uso comum às pessoas que ali convivem, 

podendo ser considerados espaços públicos verdes, como praças e parque, e não 

verdes como as ruas, pátios, vielas, calçadas e calçadões. Do ponto de vista da 

disciplina do Urbanismo, os espaços públicos diferem dos espaços privados, em três 

aspectos básicos:  

 

 

Exterioridade: como espaço que surge em oposição ao espaço privado e 
fechado/restrito da casa, o espaço público dele se diferencia por ser o 
espaço exterior, aberto/público, de uso comum, tanto no sentido real, físico 
– a rua, o pátio, a praça etc. – quanto no sentido simbólico, onde o espaço 
da rua, da praça, é o espaço da liberdade, onde tudo é possível viver;  
Acessibilidade: é exatamente esta condição que, do ponto de vista 
territorial, caracteriza o espaço público. É graças a ela, ainda, que 
determinado espaço, numa localização específica e definida, se torna, pelo 
uso que a acessibilidade viabiliza, um espaço comum e, como tal, espaço 
público por definição; 
Significado: espaços públicos costumam estar impregnados de memória, o 
que lhes garante um valor simbólico que extrapola, e muito, sua função 
mais visível. Ruas e praças contêm história não apenas de importância 
individual, [...] mas, sobretudo, de valor coletivo. É nesses espaços 
privilegiados que estão registrados os fatos urbanos que constituem uma 
cidade (PMR, 2002, p. 20). 

 

 

Para Del Rio (1990, p. 120), o espaço público é “onde, afinal, os contatos 

sociais acontecem” sendo uma das principais preocupações do Desenho Urbano 

pois “esta temática é dependente da educação social, tanto da população quanto de 

seus dirigentes; reporta-se desde o nível de comportamento ao de detalhamento do 

mobiliário urbano”. Segundo Tuan (2012), à medida que os espaços urbanos 

adquirem significado simbólico decorrente de fatos socioculturais e históricos, que 

criam elos afetivos entre eles e as pessoas, passam a ser considerados lugares: 

locais detentores de memórias, valores e tradições que suscitam sensações visuais, 

táteis, auditivas e olfativas, provocando reações corporais que induzem a 

experiências sensoriais (positivas ou negativas) fazendo, deste modo, com que os 

indivíduos lhes atribuam significados. Castello (2007, p. 12-14) esclarece que, 

 

 

As pessoas se sentem melhor em certos espaços ou, em outras palavras, 
certos espaços se distinguem dentro do espaço maior onde se situam as 
pessoas e, ao se distinguirem, se tornam percebidos como detentores de 
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qualidades. Diz-se, então, que esses espaços são percebidos como lugares 
por seus usuários. [...] Lugar é um espaço qualificado, ou seja, um espaço 
que se torna percebido pela população por motivar experiências humanas a 
partir da apreensão de estímulos ambientais. Tais estímulos podem ser 
muito diversificados – tão diversificados quanto o são as relações entre as 
pessoas e o ambiente.   

 

 

Os espaços públicos devem apresentar condições qualitativas que satisfaçam 

às necessidades coletivas da população, promovam a realização de atividades 

diversas, encorajem as pessoas a circularem e interagir com o ambiente e seus 

elementos, de modo a proporcionar uma intensa vida urbana. Lynch (1999) 

argumenta que o espaço público pode ser usufruído pelas pessoas, desde que 

abranjam as dimensões de vitalidade, sentido, adequação, acesso e controle, como 

características espaciais fundamentais para a qualidade desses locais e sua 

valorização pelos cidadãos.  

Uma abordagem centrada nas pessoas é fundamental para o planejamento e 

design dos espaços públicos, de vez que, quando as condições ambientais 

favorecem o contato social entre indivíduos e o espaço projetado, criam-se 

interações positivas e contextos únicos que garantem a vida útil desses lugares. Em 

geral, interpreta-se o espaço público como o local da convivência e do encontro 

social onde as pessoas se reúnem, dele se apropriam e nele se expressam. Para 

Calderón (2009, p. 24) “poder-se-ia afirmar que a quantidade e a qualidade de 

espaço público indicam, de forma aproximada, o nível de qualidade das cidades”.    

Os estudos empreendidos por Metha (2009) e Gehl (2013) sobre a vitalidade 

urbana nos espaços públicos de várias cidades do mundo, apontam o mobiliário 

como um dos fatores que contribuem e também influenciam para esta vitalidade já 

que, em locais onde há disponibilidade de elementos urbanos apropriados aos usos, 

atividades e ao contexto, a permanência das pessoas é incentivada. Por outro lado, 

onde não há esta disponibilidade nem adequação de mobiliário, a permanência é 

dificultada. Para o CPD (2005, p. 22), o espaço público, 

 

 

É “composto, ordenado e mantido” em função do seu uso e da sua 
percepção social. É o que podemos chamar “espaço público ordenado”, ou 
seja, concebido como um todo e contemplando tudo aquilo que o constitui 
desde o tratamento do solo à envolvente arquitectônica, mobiliário e 
equipamento urbano até a arborização urbana. O espaço público é, em boa 
medida, o suporte físico das redes de serviço, sistemas de transporte e 
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comunicação do ambiente urbano. É nele que essas redes se materializam, 
têm uma presença física através de elementos concretos (caixas de 
registro, tampas de acesso, sumidouros, entradas de acesso ao 
metropolitano, sinalização etc.). 

 

 

Neste sentido, existe uma relação direta entre o espaço público e o design do 

mobiliário urbano, uma vez que ambientes com baixa qualidade de infraestrutura, 

tais como calçamento irregular, acúmulo de lixo, insegurança, iluminação pública 

deficiente, ausência no ordenamento e na distribuição dos elementos urbanos, 

comprometem o uso e a vitalidade daqueles espaços provocando sua degradação e 

reduzindo a vida útil dos artefatos ali instalados. Para Wall (2012, p. 58), 

 

 

Os detalhes que tornam uma cidade singular e ajudam a definir sua 
materialidade – o mobiliário urbano que decora as ruas ou mesmo a largura 
dos passeios, podem proporcionar experiências urbanas ricas e 
gratificantes. Esses detalhes também são bem percebidos e avaliados pelos 
pedestres.  

 

 

Para se criar relações de uso mais intensas e duradouras entre os habitantes 

e a cidade e, consequentemente, determinar uma interface cultural mais forte, é 

preciso planejar uma estrutura funcional e ordenada para o espaço público e seus 

elementos (calçadas, vegetação, edificações, vias, publicidade etc.), onde se 

enfatizem suas principais características, e se desenvolve um sistema de mobiliário 

adequado ao contexto ambiental e a escala humana, que possibilite a criação de 

uma identidade urbana.  

De acordo com Schjetnan (2008), a estrutura urbana se constitui: dos 

espaços adaptados (em que se realizam as atividades da população podendo ser 

abertos ou fechados); das redes de instalação (água potável, esgoto, eletricidade 

etc.); dos meios de comunicação (vias e transportes); da acessibilidade (capacidade 

de aproximação entre as demais estruturas) e das atividades da população 

(trabalhar, estudar, fazer compras, lazer etc.). A compreensão e a percepção da 

estrutura urbana e de seus espaços e funções, auxiliam os indivíduos a conhecerem 

o local onde atuam, desenvolvendo um conjunto de referências culturais e 

ambientais, que os ajudam a se movimentar dentro da cidade.  

Segundo Serra (2000), a cultura do espaço público proporciona uma 
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compreensão do mobiliário urbano, podendo, inclusive, definir uma ideia de 

identidade urbana, seja através do design desses produtos ou de sua localização no 

ambiente que acaba configurando a paisagem urbana, já que o mobiliário possibilita 

identificar um local específico e até uma cidade. Certamente, o design inadequado 

dos elementos urbanos pode causar interferências de ordem estrutural, de 

organização espacial (ruídos físicos e visuais) e também de natureza simbólico-

cultural (repertório “estrangeiro”) quando as características do espaço público não 

são levadas em consideração.  

Os espaços públicos desempenham papel relevante dentro do contexto 

histórico, geográfico e cultural de qualquer cidade, já que são locais onde eventos 

sociais diários acontecem. Infelizmente, a maioria desses espaços localizados nas 

áreas centrais de cidades brasileiras, como Natal, Recife, João Pessoa, Porto Alegre 

e São Paulo, não está estruturada de modo apropriado à realização de atividades 

urbanas, seja de lazer ou de serviços, prejudicando sua apropriação pelos cidadãos 

e a depreciação dos poucos e inadequados produtos urbanos ali existentes, 

provocando sentimentos de abandono, indiferença e insegurança.  

4.2 To be or not to be: desenho universal é desenho inclusivo 

O design inclusivo ou universal81 ou acessível tem, como propósito, criar 

produtos e ambientes que possam ser utilizados por diversos tipos de usuários, 

sejam esses crianças, idosos, pessoas com dificuldades motoras ou psicológicas 

temporárias ou permanentes, pessoas doentes ou feridas ou simplesmente aquelas 

à margem da sociedade. Considerando que as necessidades de pessoas com algum 

tipo de dificuldade, ou que se encontram temporariamente incapazes são 

semelhantes às da maioria da população, a meta a ser alcançada pelo design 

inclusivo é assegurar que todos os tipos de usuário possam utilizar, manipular ou 

alcançar, de modo seguro e autônomo, os espaços construídos, produtos e serviços 

criados para a diversidade de indivíduos humanos, independentemente de sua 

postura e mobilidade. 

                                            

 
81

 Termo criado e usado primeiramente em 1985, pelo arquiteto americano Ronald Mace 
como uma forma de estabelecer uma série de conceitos voltados à uma arquitetura capaz de adequar 
os ambientes às necessidades de pessoas com características físicas diferentes do “homem padrão”. 
(Nota do Autor).  
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Em diversos momentos da nossa vida todos nós experimentamos 
dificuldades nos espaços em que vivemos ou com os produtos que usamos. 
Essas dificuldades resultam de situações de inadaptação das 
características do meio construído face às nossas necessidades. 
Os designers e arquitectos estão habituados a projectar para um mítico 
homem médio que é jovem, saudável, de estatura média, que consegue 
sempre entender como funcionam os novos produtos, que não se cansa, 
que não se engana... mas, que na verdade, não existe. 
Na verdade, todo indivíduo é único e, como grupo, a espécie humana é 
bastante diversa, quer em capacidade quer em conhecimento. 
É possível conceber e produzir produtos, serviços ou ambientes adequados 
a esta diversidade humana, incluindo crianças, adultos mais velhos, 
pessoas com deficiência, pessoas doentes ou feridas ou simplesmente 
pessoas colocadas em desvantagem pelas circunstâncias. Esta abordagem 
é designada “Design Inclusivo”. (SIMÕES; BISPO, 2006, p. 08) 

 

 

Como processo inclusivo, não discriminatório, no qual a criação de soluções 

para produtos, serviços e ambientes deve estar adequada a qualquer indivíduo, o 

design inclusivo é, por vezes, apontado como atividade voltada exclusivamente para 

aquelas pessoas que apresentam restrições físicas, motoras ou psicológicas. A 

inclusão de pessoas com incapacidades é o modo de assegurar uma usabilidade 

adequada a um número maior de usuários da população, garantindo-lhes igualdade 

de direitos dentro de uma sociedade democrática.  

Guimarães (2008) argumenta que o termo desenho universal é restritivo e 

está vinculado apenas a questões de cunho ergonômico, criando soluções técnicas 

objetivando atender a uma variação antropométrica maior de usuários ao invés de 

considerar outros fatores de cunho social, psicológico e cultural, que afetam os 

indivíduos e se relacionam direta ou indiretamente, com suas restrições. Assim, 

acredita-se que a terminologia “design inclusivo”, em seus princípios e objetivos 

possui um sentido mais amplo, sendo mais adequado à finalidade desta 

investigação, já que considera a criação de soluções projetuais que atendam a todas 

as pessoas sem um caráter restritivo ou discriminatório, respeitando os direitos e 

condições de igualdade de oportunidade a todos os cidadãos. 

Observa-se constantemente, de acordo com a Design for All Foundation82, 

problemas de interação com os produtos e o ambiente que nos rodeiam o cidadão 

uma vez que, em sua maioria esses produtos não atendem às necessidades de 

                                            

 
82

 Disponível em: http://www.designforall.org/en/downloads/dossier-DfA-Fd-ang.pdf. Acesso 
em: 13/08/2013. 
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pessoas com incapacidades ou dificuldades físicas, tais como idosos, crianças, 

gestantes, obesos ou indivíduos com restrição temporária o que os impede de 

realizar atividades simples e rotineiras unicamente porque, durante o projeto não 

foram consideradas a diversidade de possíveis usuários nem as mudanças que 

ocorrem ao longo de suas vidas. Ao projetar produtos dessa natureza os 

desenhadores assumem uma responsabilidade social que resgata o respeito à 

cidadania, promovendo a qualidade de vida, ampliando a autonomia e o poder de 

ação de grupos que se colocam à margem da sociedade e do consumo de 

mercadorias por falta de condições e artefatos adequados.  

O Censo 201083, apontou que no Brasil há cerca de 45,6 milhões de pessoas 

com algum tipo de deficiência e 20,5 milhões são idosos, demonstrando um número 

significativo de pessoas que precisam ser devidamente consideradas em suas 

necessidades, haja vista que vez mais esses grupos sociais procuram se integrar 

ativamente na sociedade, seja por meio de políticas públicas, aumento da qualidade 

e da expectativa de vida ou de campanhas de incentivo ao bem-estar e à inclusão 

social. Conforme estabelece a Organização das Nações Unidas, “os Estados devem 

reconhecer a importância fundamental da acessibilidade no processo de realização 

da igualdade de oportunidades em todas as esferas da sociedade”84. 

Para Sun Alex (2008, p. 25) “a acessibilidade é a condição primordial para 

apropriação e uso de um espaço. Entrar em um lugar é condição inicial para poder 

usá-lo”. De acordo com Calderón (2009, p. 32), o acesso ao espaço público pode ser 

classificado segundo três níveis diferentes: o acesso físico, visual e o simbólico, 

conforme explica o autor, 

 

 

O acesso físico: refere-se à ausência de barreiras espaciais ou 
arquitetônicas (construções, plantas, água etc.) para entrar e sair de um 
lugar. No caso do espaço público deve-se considerar a localização das 
aberturas, as condições de travessia das ruas e a qualidade ambiental dos 
trajetos. 

                                            

 
83

 Disponível em: 
http://censo2010.ibge.gov.br/noticiascenso?view=noticia&id=1&idnoticia=1866&t= 
primeiros-resultados-definitivos-censo-2010-populacao-brasil-190-755-799-pessoas. Acesso em: 
13/08/2013. 

 
84

 Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/deficiente/regras_gerais.htm. 
Acesso em: 14/08/2013. 
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O acesso visual: ou visibilidade, define a qualidade do primeiro contato, 
mesmo a distância, do indivíduo com o lugar. Perceber e identificar 
ameaças potenciais é um procedimento instintivo antes de alguém adentrar 
qualquer espaço. Uma praça no nível da rua, visível de todas as calçadas, 
informa aos usuários sobre o local e portanto propicia o uso. 
O acesso simbólico ou social: refere-se à presença de sinais, sutis ou 
ostensivos, que sugerem quem é e quem não é bem-vindo ao lugar. 
Porteiros e guardas na entrada podem representar ordem e segurança para 
muitos e intimidação e impedimento para outros. Construções e atividades 
também exercem o controle social de acesso principalmente aos espaços 
fechados, em que decoração, tipo de comércio e políticas de preços são 
frequentemente conjugados para atrair ou inibir determinados públicos. 

 

 

Esses três tipos de acesso podem ser combinados entre si possibilitando a 

criação de espaços mais ou menos convidativos ao uso pelos cidadãos. O mesmo 

princípio pode ser aplicado ao projeto do sistema de mobiliário para um contexto 

ambiental específico definindo arranjos físicos que despertem percepções positivas 

criando espaços socialmente centrípetos, ou seja, locais convidativos, voltados para 

a convivência social, atrativos e repletos de vitalidade; ou percepções negativas 

originando espaços socialmente centrífugos nos quais as relações sociais são 

restritas, impessoais, pouco atrativas, excludentes e efêmeras.  

As restrições arquitetônicas representam apenas parte de um problema 

urbano mais complexo que interfere no acesso e uso dos espaços públicos 

envolvendo aspectos de ordem sociológica, cultural e psicológica, demandando uma 

análise holística dentro de uma visão sistêmica do espaço público a fim de permitir a 

proposição de soluções mais adequadas à diversidade de grupos sociais que 

habitam a cidade. O Decreto Federal nº 5.296/0485, em seu Artigo 8º, Inciso IX 

define acessibilidade como, 

 

 

[...] a concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender 
simultaneamente a todas as pessoas com diferentes características 

                                            

 

85
 Decreto Nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 da Presidência da República, Regulamenta as 

Leis n
os

 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 
especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/decreto/d5296.htm. Acesso em: 14/08/2011. 
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antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, 
constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. 

 

 

 Entretanto, constata-se que nos principais centros urbanos de algumas 

capitais brasileiras o descumprimento das orientações sobre questões afeta a 

acessibilidade, enquanto calçadas, praças e o próprio mobiliário urbano, não 

recebem o tratamento necessário, apresentando, em muitos casos, condições 

mínimas para uso, por falta de manutenção, conservação e/ou substituição de partes 

que apresentam problemas de diversas ordens. Para Schjetnan (2008), 

acessibilidade é a capacidade de aproximação entre os elementos que compõem a 

estrutura urbana (redes, comunicação, espaços adaptados, atividades citadinas) e, 

dependendo do posicionamento desses elementos dentro da estrutura urbana, seu 

inter-relacionamento será facilitado ou dificultado, interferindo na qualidade de vida 

dos cidadãos e dos espaços públicos. Carzola et al. (2010, p. 17) afirmam que,  

 

 

Acessibilidade significa a rápida disponibilidade de fatores de produção e 
bens intermediários para as empresas, (...); significa, para as pessoas, 
poder desfrutar de serviços de toda espécie, vinculados a localizações 
específicas (museus, obras de arte, bibliotecas, teatros) ou da proximidade 
a maravilhas específicas da natureza sem ter que incorrer em custos de 
grandes deslocamentos. Se em um sentido mercantil a acessibilidade 
determina as escolhas de localização dos atores econômicos que, 
posteriormente por efeitos acumulativos, podem de modo progressivo 
estruturar todo o espaço, não é de se estranhar que se deva considerar, 
como princípio fundamental para o desenvolvimento de projetos no marco 
urbano para a integração de pessoas portadoras de deficiência

86
.  

 

Portanto, “é muito importante que qualquer plano ou obra que se realize na 

cidade, tenha presente todos os elementos da estrutura urbana”87 (SCHJETNAN, p. 

                                            

 
86

 Tradução livre: Accessibilidad significa rápida disponibilidade de factores de producción y 
benes intermedios para las empresas, (...), significa, para las personas poder disfrutar de servicios de 
toda índole, vinculados a localizaciones específicas (museos, obras de arte, bibliotecas, teatros), o de 
la cercanía a maravillas específicas de la naturaliza sin tener que incurrir en costes de grandes 
desplazamientos. Si en um sentido mercantil la accesibilidad determina las elecciones de localización 
de los actores económicos que, posteriormente por efectos acumulativos, pueden de modo 
progresivo estructurar todo el espacio, no es de extrañar que haya de considerarse un principio 
fundamental para el desarrollo de proyectos en el marco urbano tomar como objetivo la integración de 
las personas con discapacidad. Cazorla, Marina Puyuelo  et al. Mobiliario urbano: diseño y 
accesibilidad. Valencìa, ES, 2010. 

87
 Tradução livre: [...] es muy importante que cualquier plan o obra que se realice en la ciudad, 
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36), buscando soluções voltadas aos aspectos do ordenamento urbano de seus 

elementos e da acessibilidade, possibilitando a criação de espaços mais atrativos e 

acessíveis, devido à diversidade de usos e de infraestrutura adequada. Neste 

sentido, a acessibilidade deve ser encarada como parte integrante de uma política 

mais ampla de sustentabilidade econômica, social e ambiental da cidade, indo além 

dos limites das barreiras arquitetônicas. Contudo, caminhar ou trafegar de bicicleta 

nas cidades é tarefa arriscada, quase impossível, para o cidadão comum, como 

comparativamente constatado na Figura 19. 

 
Figura 19 - Desordem X Ordem no espaço público - Infraestrutura do espaço público  

e respeito à cidadania afetam a mobilidade e a acessibilidade88. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Na Figura da Esquerda (E) tem-se a situação das vias e espaços públicos na 

maioria das cidades brasileiras: trânsito caótico, desorganização e desordenamento 

das estruturas urbanas e seus elementos dificultam o deslocamento dos cidadãos, 

tornando suas rotas menos acessíveis e perigosas. 

Na Figura da Direita (D) observam-se espaços organizados onde as 

estruturas e usos estão claramente definidos, sinalizados e ordenados 

hierarquicamente, facilitam a mobilidade tornando os deslocamentos mais fáceis, 

seguros e atrativos. 

A existência e a disponibilidade de condições adequadas que permitam o 

efetivo deslocamento das pessoas pela cidade, a pé, ou de bicicleta, acessando 

                                                                                                                                        

 
tenga presente todos los elementos de la estrutura urbana. Schjetnan. Op. Cit., 2008. 

 
88 Fotos: (E) – Cecília Sá Pereira. Via na cidade de Recife/PE. Disponível em: 

http://blogs.diariodepernambuco.com.br/mobilidadeurbana/tag/carros/ 
(D) – Paul Krueger. Via no Canadá. Disponível em: 

http://thecityfixbrasil.com/2013/07/12/descobrindo-paraisos-para-andar-a-pe/  Acesso em: 13/08/2013 

D E 
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facilmente os locais para os quais desejam ir ou executar as tarefas cotidianas que 

lhes são de direito, é o preceito fundamental para a mobilidade urbana89. Em sua 

obra, Made for walking: density and neighborhood form90, Julie Campoli (2012) 

aponta seis fatores fundamentais que devem orientar o planejamento urbano 

visando obter espaços que proporcionem uma mobilidade sustentável, acessível e 

uma vitalidade urbana; são eles: 

 

 

- Densidade: intensificar o uso do solo urbano (ou seja, aumentar o número 
de pessoas, moradias, negócios e empregos por quilômetro quadrado) [...] 
- Diversidade: um bairro diverso é aquele em que o morador ou trabalhador 
encontra tudo de que precisa sem sair da vizinhança: restaurantes, 
farmácias, supermercados, bancos, cabeleireiros, lanchonetes, creches e 
outros serviços, tudo alcançável a pé ou de bicicleta [...] 
- Distância para o transporte público: na hora de optar entre o carro ou uma 
condução, pesam fatores como tempo de espera, confiabilidade, conforto e 
impacto no orçamento pessoal. [...] uma rede densa de rotas e paradas 
deve garantir que os passageiros não tenham longas jornadas a pé 
associadas ao início ou ao fim do percurso, o que aumenta a atratividade do 
sistema.  
- Destino acessível: [...] um bairro próximo do centro de negócios da cidade 
ou de onde facilmente se chega a áreas com grande número de empregos e 
atrações, pode ser considerado um local de alta acessibilidade do destino, 
reduzindo a necessidade de grandes deslocamentos de carro.  
- Design: para aumentar a atratividade da caminhada, do uso da bicicleta ou 
do transporte público, é necessário tornar a paisagem urbana mais 
convidativa: o trajeto não pode ser um obstáculo a ser vencido para ir de um 
ponto ao outro mas, sim, uma experiência agradável, uma atração à parte. 
Calçadas largas, praças, arborização abundante e um traçado de ruas com 
quadras pequenas e muitas esquinas, são elementos importantes para 
conferir qualidade e flexibilidade aos percursos sem carro.  
- Estacionamento: Priorizar o pedestre e ter estacionamento farto são dois 
objetivos inconciliáveis no planejamento urbano: só é possível alcançar um 
em detrimento do outro. [...] ao invés de exigir um número mínimo de vagas 
para cada empreendimento, as municipalidades deveriam limitar a criação 
de vagas, principalmente no centro das cidades, ruas comerciais e 
arredores de pontos de ônibus. Substituir vagas por bicicletários também é 
uma importante medida no esforço integrado em prol da mobilidade 
sustentável. 

 

                                            

 
89

 Mobilidade Urbana: “É um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamentos 
de pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos através de veículos, vias e toda 
a infraestrutura (sic) (vias, calçadas, etc.) que possibilitam esse ir e vir cotidiano. [...] É o resultado da 
interação entre os deslocamentos de pessoas e bens com a cidade”. [...] Anteprojeto de lei da política 
nacional de mobilidade urbana, Ministério das Cidades, 2. ed, 2005 apud Brasil Acessível, caderno 
02, 2006, p.19. 

 
90

 Disponível em: http://thecityfixbrasil.com/2013/07/12/descobrindo-paraisos-para-andar-a-pe/ 
e https://www.lincolninst.edu/pubs/2150_Made-for-Walking.  Acesso em: 14/08/2013 
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Conforme expõe a citada autora, espaços públicos ordenados, organizados, 

seguros e acessíveis que permitem a fácil circulação pela cidade, são prioritários 

para construir a confiança nas pessoas, transformando-se em locais com maior 

atratividade e vitalidade, além de possibilitar o uso mais efetivo pelos cidadãos. 

Neste sentido, o design do mobiliário urbano e do próprio espaço público pode 

favorecer a mobilidade acessível e sustentável, por meio de soluções funcionais, 

racionais e emotivas que possibilitem e facilitem a interação entre o habitante, o 

entorno e o produto de uma visão sistêmica de cidade.  

 

4.2.1 Desenho inclusivo, espaço público, mobiliário urbano e acessibilidade: 

uma gestão integrada  

 

Questões como a acessibilidade e a mobilidade urbanas são temáticas que, 

ao longo dos últimos anos, adquiriram destacada importância nas discussões em 

torno do design e da cidade contemporânea, relacionando-se diretamente ao 

desenho urbano cujo objetivo é a melhoria da qualidade de vida dos citadinos no 

ambiente urbano, através da funcionalidade e da qualificação dos espaços públicos 

urbanos, criando vínculos emocionais e sensoriais entre o indivíduo e sua cidade, 

por meio da cognição espacial tendo, na apropriação e usos daqueles espaços, os 

fatores que promovam sentimentos de pertencimento e identidade urbana. 

Estabelecendo um paralelo entre as questões da acessibilidade e as funções do 

mobiliário urbano, Águas (2010, p. 41) estabelece que, 

 

 

O mobiliário urbano tem que ser durável e resistente às condições 
atmosféricas, ao vandalismo e à deterioração geral, entre outros requisitos. 
Mas também deverá proporcionar um ambiente livre de barreiras 
arquitetônicas e ser suficientemente versátil, de forma a prover 
equitativamente as necessidades de todas as pessoas. Passeios 
obstruídos, equipamentos inacessíveis e ausência ou design impróprio, são 
alguns dos problemas mais comuns encontrados no mobiliário urbano. 
Dificuldades de orientação, resultado de sinalética ilegível ou inexistente, 
acidentes pedonais, fruto de elementos mal posicionados, incômodos 
devido à ausência de equipamentos acessíveis, são algumas das 
circunstâncias mais comuns relativas a esta problemática. 

 

 

Aos fatores apontados pela autora, acrescem-se outros aspectos de maior 

complexidade urbana concernentes a questões de ordem cultural, remetendo a 
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comportamentos sociais rotineiros nas cidades brasileiras como, por exemplo, 

estacionar automóveis sobre calçadas; invasão de espaços destinados à circulação 

do pedestre por vendedores ambulantes e posicionamento de elementos 

publicitários que prejudicam a visibilidade de estruturas urbanas e da paisagem, 

criando ruídos visuais e barreiras físicas nos espaço públicos. Como gestor do 

espaço urbano cabe ao poder público, atuar eficazmente na fiscalização e no 

cumprimento de leis relativas aos usos e apropriações dos espaços públicos e suas 

estruturas, a fim de evitar que o invasionismo venha prejudicar a acessibilidade. 

Satisfazer as necessidades dos diversos grupos sociais que se utilizam do 

espaço público e do mobiliário urbano, é tarefa complexa, sobretudo quando se 

pretende atender às premissas básicas do design inclusivo. Entretanto, cabe aos 

designers uma mudança de atitude projetual significativa, propondo soluções que 

não se constituam em obstáculos; criem um ambiente-pedestre humanizado e 

acessível; facilitem a mobilidade para todas as pessoas; apresentem certa 

flexibilidade em seu design possibilitando a multifuncionalidade de suas estruturas; 

admitam usos variados que atendam às necessidades específicas das pessoas com 

mobilidade reduzida (PMR)91. Como orienta o manual do CPD (2005, p. 55), 

 

 

Todos os elementos de mobiliário urbano devem garantir a máxima 
acessibilidade: 
Nenhum elemento colocado sobre o passeio deve constituir obstáculo à 
circulação de peões ou ao acesso a edifícios e actividades marginais, 
garantindo sempre um corredor de circulação não inferior a 1,40m; 
Deve evitar-se a sobreposição de elementos redundantes de modo a reduzir 
o ruído visual e cinestésico; os elementos destinados a serviços de uso 
público (telecomunicações, correios, transportes etc.) devem ser de fácil 
identificação; 
Quando se trata de passeios com dimensões suficientes, todo o mobiliário 
urbano deve ser colocado a uma distância de 0,40m do limite do lancil, 
definindo um corredor próprio de implantação. [...]  

 

 

O mobiliário deve funcionar como articulador entre o ambiente urbano e o 

usuário, buscando sua adequação aos sistemas de mobilidade, tais como calçadas, 

transporte coletivo e ciclovias, de modo a permitir a acessibilidade adequada aos 

                                            

 
91

 PMR – conceituação definida pela NBR 9050/2004 e pelo Decreto Federal 5296/04, Artigo 
5°, Inciso II. (Nota do Autor) 
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vários espaços urbanos como praças, parques e calçadões. Emotivamente, esse 

mesmo mobiliário deve ser facilmente acessível aos usuários, em sua concepção 

formal, proporções, cores e tatilidade apresentando, em seu design, um repertório 

de informações compreensíveis a todos os cidadãos, sejam esses PMR’s ou não, 

atendendo eficientemente suas necessidades, habilitando-os a desempenhar suas 

tarefas cotidianas já que o objetivo fundamental do design inclusivo é a melhoria da 

qualidade de vida de todos aqueles que vivem em uma sociedade democrática e 

diversificada. Como destacam Cazorla et al. (2010, p. 46)92, 

 

 

O interesse dos elementos de uso urbano se fundamenta em sua incidência 
especial na qualidade do entorno e na possibilidade de distingui-lo. O 
desenho deve incorporar os parâmetros de acessibilidade com a 
plasticidade necessária para que os produtos resultem versáteis e 
respondam aos requisitos funcionais e emocionais das pessoas e dos 
lugares.  

 

 

Desta maneira, dois aspectos fundamentais devem ser considerados logo no 

início do planejamento e na criação do sistema de mobiliário urbano para que sejam 

produtos realmente inclusivos: o primeiro diz respeito ao design do mobiliário que 

deve levar em conta recomendações, normatizações e orientações concernentes às 

questões ergonômicas, antropométricas, materiais, tratamento de superfícies e 

conforto, enquanto o segundo diz respeito à própria situação do espaço público e 

sua infraestrutura, de vez que fatores relacionados às condições de caminhabilidade 

nas calçadas, limpeza urbana, ordenamento, organização e leiaute, interferem 

diretamente no desempenho das funções do próprio mobiliário, na mobilidade e na 

acessibilidade dos cidadãos.  

Desta forma, instalar elementos acessíveis e inovadores em locais sujos e 

degradados poucos benefícios trariam aos cidadãos, já que a funcionalidade, 

racionalidade e emotividade desses produtos, seriam comprometidas e sua 

utilização dificultada resultando em usos incorretos, convertendo-se em barreiras 

                                            

 
92

 Tradução livre: el interés de los elementos de uso urbano radica en su especial incidencia 
en la calidad del entorno y en la posibilidad de particularizarlo. El diseño ha de incorporar los 
parametros de accesibilidad con la plasticidad necessaria para que los produtos resulten versátiles y 
respondan a los requerimentos funcionales y emocionales de las personas y los lugares. Cazorla et 
al. Op. Cit., 2010.  
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físicas e psicológicas para os usuários, decorrentes da baixa qualidade da 

infraestrutura local. Cazorla et al. (2010, p. 47) enfatizam “que a superfície sobre a 

qual se instalem os elementos deve ser firme, nivelada, antiderrapante e, sempre 

que possível, alinhada com o pavimento ou solo circundante”93. 

Outras considerações importantes relativas à melhoria do espaço público e do 

mobiliário se referem à: versatilidade dos elementos, de modo a proporcionar 

diferentes usos e não saturar o espaço urbano; evitar a criação de artefatos com 

volumes e formas que contenham arestas vivas e vértices angulosos que possam 

causar acidentes aos usuários no ambiente; planejar arranjos físicos que não 

obstaculizem a circulação nem impeçam a mobilidade das pessoas pelas calçadas 

e, sempre que possível, sejam centrípetos. Em locais de pequenas dimensões ou 

destinados à espera (pontos de ônibus), aconselha-se a colocação de apoio ou 

assentos isquiáticos94, ao invés de bancos; o tratamento cromático dos elementos 

urbanos deve ser planejado conforme parâmetros técnico-funcionais e considerado 

“fator de projeto de alto valor perceptivo” (CAZORLA et al., 2010, p. 48), não apenas 

como tendência estilística baseada em modismos.   

Não há dúvidas de que uma cidade totalmente acessível em todas as suas 

estruturas seja direito de todo cidadão, porém algo complexo em sua realização, 

devido principalmente à morfologia da cidade e suas diferentes características 

espaciais. Contudo, há de se buscar soluções que possam garantir, minimamente, 

condições adequadas de acessibilidade e mobilidade para todos os habitantes. É 

imprescindível que os projetos de desenho urbano estejam comprometidos a curto, 

médio e longo prazos, com os anseios da maioria da população, articulando-se com 

todos os responsáveis pela estrutura técnica urbana da cidade (redes de água, 

esgoto, telefonia, energia, transportes, mobiliário etc.) como forma de garantir a 

realização de soluções apropriadas à cidade.  

De acordo com Figueiredo (2013, p. 05),  

                                            

 
93

 Tradução livre: La superfície sobre la que se instalen los elementos debe ser firme, 
nivelada, antideslizante y,  siempre que sea posible, enrasada con el pavimento o suelo circundante. 
Cazorla et al. Op. Cit., 2010. 

 
94

 Apoios ou assentos isquiáticos permitem o descanso na posição semi sentada, sendo 
recomendados para pessoas que têm dificuldade em levantar-se da posição sentada como idosos, 
obesos e pessoas com mobilidade reduzida. Geralmente são utilizados tubos, barras ou perfis como 
apoio. (Nota do autor) 
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Sabemos perfeitamente que o pedestre tem pleno direito a se utilizar 
livremente das calçadas para suas caminhadas, relacionadas à sua 
condição de transeunte, considerando que elas são caminhos primários de 
uso exclusivo dos cidadãos não podendo ser invadidas por qualquer outro 
tipo de embaraço que venha comprometer ou perturbar o livre trajeto de 
todos os cidadãos. Por isto, é da maior relevância que o poder público tenha 
o maior zelo possível no cumprimento das leis que regem esta matéria 
visando ao bem-estar geral de todos. 

 

 

Tornar o espaço público acessível não significa apenas dotá-lo de guias 

rebaixadas ou rampas de acesso. É preciso criar uma estrutura adequada aos usos, 

atividades, fluxos de circulação de pessoas e veículos, considerando-se as 

condições ambientais necessárias para atender às necessidades dos citadinos. 

Além disto, o mobiliário deve garantir a qualidade dos serviços públicos e a 

mobilidade dos pedestres sendo um artefato estruturante e qualificador do espaço 

público e não mero elemento decorativo que “enfeita” a cidade. 

 

4.2.2 “Se essa rua fosse minha... eu mandava organizar”: calçadas, 

pedestres e mobiliário urbano 

Não é difícil encontrar, pela cidade, produtos, estruturas e condições urbanas 

problemáticas que prejudicam o ambiente urbano, seus espaços e usos, como já 

exaustivamente mencionado. Tudo isso resulta em uma série de obstáculos que 

torna a convivência social e citadina conflituosa. Sobre esta problemática, Yázigi 

(2000, p. 487) comenta, 

 

 

Ora, quando falamos de rua, falamos de um imenso e variado universo, 
composto desde vendedores de fichas telefônicas até sofisticadas bancas 
de jornal do grande capital. Bancas de jornal ou redes de comércio 
pertencentes a um único capitalista, não raro representando capitais de um 
milhão de dólares e mais. Não são esses que merecem tolerância mesmo 
porque a garantia de lugar aos pequenos depende de colocarmos sérios 
limites aos primeiros. Eis porque, diante desta diversidade não se pode 
fazer tábula rasa, sob o risco de praticar injustiças sociais: por mais que 
alguns sejam inconvenientes nas ruas (pois não vivemos mais na 
Antiguidade ou na Idade Média), temos que conviver com a imperiosidade 
da sobrevivência. Entretanto, nem por isso o pequeno comércio 
reconhecido como necessário, deve escusar-se de novas regras, sob pena 
de reiniciar o vício da não-isonomia. A cidade é de todos mas o exemplo 
deve vir de cima iniciando-se, por exemplo, pelas obrigatoriedades que se 
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impõem às concessionárias ou à própria gestão municipal, cheia de vícios, 
incompetência e corrupção.  

 

Para Alexandros Wahburn, diretor de desenho urbano da cidade de Nova 

York, “caminhar é a atividade mais importante nas cidades”95 porém decidir se o 

pedestre é o foco central na estrutura urbana da cidade é uma decisão política das 

gestões que administram as urbes. Colocado desta maneira, verifica-se que as 

calçadas são estruturas fundamentais para os deslocamentos das pessoas, criando 

eixos de circulação urbana e áreas de convivência e utilização dos espaços 

públicos; entretanto, as condições estruturais deficientes das calçadas nas cidades 

não garantem acessibilidade a todos nem estão adequadamente equipadas para 

permitir deslocamentos seguros, rápidos e eficientes.  

Duarte (2010) afirma que todos são pedestres e, em alguns momentos, 

assumem a condição de motoristas ou passageiros. Para o pedestre, caminhar é a 

atividade mais importante e para isso é necessária a existência de uma 

infraestrutura dotada de vias apropriadas que o leve de modo seguro, rápido, 

eficiente e desimpedido para ir onde desejar. Infelizmente, há décadas este direito 

de ir e vir vem sendo gradativamente fragilizado pela degradação das calçadas que 

perderam o status de lugar de convivência, da sociabilização e da vitalidade urbana, 

para se tornarem locais da desorganização, sujeira, insegurança e desagregação. 

Vasconcelos (2002) apud Duarte (2010, p. 21) afirma que “mesmo nas metrópoles, 

com as longas distâncias e diferentes sistemas de transporte (carros, trens, ônibus, 

metrô etc.) que estruturam o território urbano, 44% das viagens diárias são feitas a 

pé – e o número é ainda maior nas cidades menores”, tendo em vista principalmente 

o alto custo do transporte público e a baixa qualidade do serviço.  

Calçadas de boa qualidade são, portanto, fundamentais para a mobilidade 

urbana como forma de garantir acessibilidade a todos os cidadãos. Sempre que 

possível as calçadas devem ser suficientemente largas para comportar tanto o fluxo 

de pedestres quanto a instalação de equipamentos urbanos (mobiliário, sinalização, 

arborização etc.) de modo a oferecer conforto, agilidade de circulação e segurança 

aos pedestres. 

                                            

 
95

 Disponível em: http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/16818. Acesso em: 
31/08/2011. 
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A organização Mobilize Brasil avaliou, entre os meses de fevereiro e abril de 

2012, as condições das calçadas em trinta e nove cidades das principais capitais 

brasileiras, dentre elas Brasília, Curitiba, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro 

e São Paulo tendo, como parâmetros: irregularidade no piso; largura mínima de 

1,20m conforme recomendação da ABNT; degraus que dificultam a circulação das 

pessoas; existência de rampas ou guias rebaixadas para acessibilidade; iluminação 

adequada para a calçada; sinalização dirigida para os pedestres; existência de 

paisagismo para conforto e proteção dos cidadãos; e, existência de outros 

obstáculos (postes, orelhões, entulhos etc.), atribuindo, a cada um desses itens, 

notas de zero a dez.  

Em seu relatório final, disponibilizado em janeiro de 2013, a Mobilize Brasil 

concluiu que a média nacional das calçadas avaliadas é de 3,40, ficando muito 

aquém dos oito pontos considerados uma nota aceitável para uma calçada de 

qualidade. Apenas 2,19% das vias obtiveram nota superior a este índice enquanto 

74,13% obtiveram uma média abaixo de cinco. Constatou-se que na maioria das 

áreas visitadas, tanto centrais quanto periféricas, não há pavimentação regular, 

estão esburacadas, sem iluminação e sinalização adequadas e, em alguns locais, 

sequer existem calçadas.  

As faixas para travessia de pedestres são mal sinalizadas e sem manutenção, 

muitas vezes “desaparecendo” no piso, seja por intervenções inadequadas ou por 

falta de conservação. Apesar de haver rampas e guias rebaixadas destinadas a 

facilitar o acesso e mobilidade das PMR’s, a maioria não atende aos padrões de 

acessibilidade da NBR 9050/04, e outras tantas não apresentam condições para 

uso, por falta de manutenção. Ainda de acordo com o relatório, paisagismo é item 

raro nas ruas e avenidas das cidades brasileiras, que pouco conforto e segurança 

oferecem aos pedestres e, por serem de responsabilidade dos proprietários dos 

imóveis, as calçadas são submetidas a tratamentos estruturais e estéticos 

convenientes às necessidades e “gostos” individuais de cada um. 

Este quadro caótico das calçadas nas cidades brasileiras revela o pouco grau 

de cidadania, civilidade e qualidade com que são tratados os espaços públicos, bem 

como o pouco compromisso e atenção por parte do poder público no tratamento dos 

assuntos afetos à cidade e aos espaços urbanos, em particular. Nas imagens 

apresentadas na Figura 20, constatam-se alguns exemplos das condições físicas 

das calçadas em algumas das cidades anteriormente citadas. 
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Figura 20 - Esquerda (E) Pavimento inadequado e obstáculo veicular em Curitiba; 
Direita (D)96 Ameaça à saúde pública e à mobilidade em Recife/PE 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Foto (E) do autor - março 2013 

 

Luc Trottier (2011)97 afirma que para se ter uma cidade sustentável e 

acessível é preciso repensar a composição urbana a partir de uma ótica de 

mobilidade duradoura, em que o pedestre seja o centro do planejamento urbano 

uma vez que, segundo o pesquisador, é mais barato criar ruas para pedestres do 

que para automóveis. Alguns urbanistas, inclusive, costumam afirmar que o grau de 

civilidade de uma cidade, pode ser constatado através da qualidade de suas 

calçadas, e elas também servem de referência para medir o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). De acordo com Gehl (2008, p. 147) “caminhar é, 

antes de tudo, um tipo de transporte, uma maneira de se deslocar, mas também 

proporciona uma possibilidade informal e sem complicações de estar presente no 

entorno público”98.  

Entretanto, para se caminhar é necessário que certas exigências físicas e 

psicológicas sejam atendidas tais como, ter espaço suficiente para circular de modo 

razoável, sem desconforto ou obstáculos que atrapalhem o pedestre fazendo-o 

mudar constantemente a direção, e condições satisfatórias da superfície por onde 

trafega já que essas podem também exercer influência negativa no deslocamento. 
                                            

 
96 Foto (D): Alcione Ferreira D.A/Press. Disponível em: 

http://blogs.diariodepernambuco.com.br/mobilidadeurbana/2012/11/a-incivilidade-das-nossas-
calcadas/ Acesso em: 20/08/2013. 

97 Palestra proferida no Seminário “Densidade e Mobilidade Urbana” do Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas da UFRN, em 11/08/2011. 

 
98 Tradução livre: caminar es ante todo un tipo de transporte, una manera de desplazarse, 

pero también proporciona una posibilidad informal y sin complicaciones de estar presente en el 
entorno público. Gehl. Op. Cit., 2008. 

D E 
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Conforme coloca Azevedo (2012, p. 03) em seu artigo intitulado Calçadas irregulares 

desrespeitam a população, 

 

 

Caminhar pelas ruas dos bairros pode deixar de ser tarefa fácil quando, ao 
longo do percurso, o cidadão vier a se deparar com uma mureta separando 
uma calçada de outra ou uma altura de mais de 50 centímetros entre ela e a 
pista. Os obstáculos são muitos e parece que não incomodam muita gente 
já que a cada nova residência construída, um novo passeio surge sem 
obedecer aos padrões de acessibilidade recomendável prejudicando ainda 
mais o deslocamento de cadeirantes, idosos ou mães que tentam passear 
com carrinhos de bebê. 

 

 

Embora a ABNT determine que a largura da faixa livre mínima destinada ao 

pedestre seja 1,20 metro, observa-se que essa dimensão é frequentemente 

compartilhada com placas de sinalização, lixeiras, orelhões etc., que acabam 

reduzindo o espaço de circulação para o transeunte. Na realidade, esta largura 

(1,20m) deve ser preservada somente para o pedestre enquanto os outros 

elementos têm que ser dispostos na faixa de serviço de modo a não atrapalhar a 

movimentação das pessoas. Se a calçada possui dimensão igual ou inferior a 1,20 

metro, orienta-se não instalar qualquer tipo de artefato que possa impedir a livre 

circulação dos pedestres, excetuando-se equipamentos estritamente necessários à 

segurança pública, como os hidrantes, por exemplo.  

Calçadas estreitas, reduzidas para alargar as vias dando mais espaço aos 

veículos, chegam a ter menos de um metro de largura em alguns pontos dificultando 

o deslocamento das pessoas nesses locais. Conforme o Caderno 2 do Programa 

Brasileiro de Acessibilidade Urbana (2005, p. 75), “a área mínima de passeio deve 

ser de 1,20m, embora se recomende 1,50m; entretanto, é possível que os 

municípios tenham normas específicas para seu dimensionamento, desde que 

respeitado o mínimo” (grifo nosso).  

Segundo Tessarini (2007) as calçadas são compostas por quatro faixas 

destinadas a desempenhar funções específicas no espaço público, objetivando 

padronizar, organizar, ordenar e facilitar o deslocamento de pessoas, de maneira a 

tornar questões de acessibilidade e mobilidade mais seguras e confortáveis para 

todos os cidadãos, como ressaltado na Figura 21. 
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Figura 21 - faixas de utilização para calçadas99. 

 
Foto do autor - outubro 2012 

 
O CPD (2005, p. 58) aponta que alguns fatores devem ser observados no 

planejamento dos passeios públicos para pedestres, são eles: 

 
As necessidades de impermeabilização e drenagem, assim como, a 
selecção dos materiais deve ter em consideração o clima; 
Devem garantir qualidade construtiva a nível de remates, transição de 
materiais e juntas; 

                                            

 
99 Recomendações conforme o Guia para Projetos de Espaços Públicos/Calçada acessível da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura Municipal do Rio 
de Janeiro, agosto, 2012.  

Faixa de acesso às edificações: recomendada para calçadas com mais de 2,00m - 
largura mínima a partir de 10cm 

Faixa livre: para circulação de pedestres deve estar desobstruída de qualquer 
interferência - mínimo recomendável 1,50m/mínimo admissível 1,20m 

Faixa de implantação: destinada à instalação de mobiliário urbano, vegetação, 
sinalização e outros fins - largura variável entre mínima 0,70cm e 1,00m 

Faixa de segurança: espaço destinado ao afastamento do mobiliário do meio-fio e para a 
abertura de portas dos automóveis – 0,50cm 

FA FL FI FS 
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Qualidade do desenho e estereotomia clara, tanto a nível de acessibilidade 
(invisuais) como do ponto de vista estético;  
Diferenciar texturas e cores de pavimentos segundo códigos funcionais; 
A textura do pavimento das passagens de peões deve ser diferente da 
utilizada no passeio e na via e se prolongar pela zona contígua do passeio. 

 

 

Calçadas mal planejadas e mal executadas, seja pelo poder público ou 

iniciativa privada, representam perigo para os pedestres, pois comprometem a 

mobilidade e a segurança física dos usuários, dificultando seu deslocamento e a 

realização de outras atividades cotidianas como aguardar pelo coletivo, praticar 

esportes, passear etc. O descaso para com a qualidade do espaço público resulta 

na rápida deterioração de suas estruturas levando a práticas ilícitas como furtos de 

bens públicos, pichações, “loteamento” de áreas públicas, dentre outros.  

Conforme explica Cunha (2013, p. 35), “a calçada não cuidada e a 

permissividade com o uso do espaço público funcionam como incentivo ao descaso 

com os bens públicos e à progressão dos ilícitos até o incentivo ao crime”. Cabe 

então questionar sobre a existência de leis, normatizações e regulamentos que 

tratam dessa temática. Elas existem, tanto em nível federal quanto municipal e estão 

disponíveis a qualquer cidadão ou gestor interessado no assunto, o que é sua 

efetiva aplicação e cumprimento; independentemente das leis disponíveis, Duarte 

(2010, p. 21) esclarece que, 

 

 

A calçada é o equipamento capaz de proporcionar a acessibilidade do 
pedestre ao espaço urbano permitindo que o mesmo atinja seu destino com 
conforto e segurança. As calçadas devem acomodar, além do fluxo de 
pedestres nos dois sentidos de circulação, o mobiliário urbano e a 
arborização das vias. Para que esses elementos não entrem em conflito as 
calçadas devem ter seu dimensionamento proporcional ao fluxo de 
pedestres. 

 

 

Quanto à utilização de diferentes tipos de materiais para pavimentação, o 

CPD (2005, p. 59) adverte que “a textura e a cor dos materiais de pavimentação 

podem reforçar a percepção do espaço e estimular a integração ou segregação de 

usos”. A definição de um padrão, tanto visual quanto funcional, estabelece um 

sentido de continuidade para os pedestres que passam a associar este padrão a 

determinados aspectos espaciais do entorno, como localização de lojas, serviços, 
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edificações etc.  

De qualquer modo e quais sejam os materiais e os padrões adotados, estes 

devem garantir resistência às cargas provocadas por eventuais serviços de 

emergência, aderência para os diferentes tipos de pedestre (PMR’s ou não) e 

segurança, como mostrado na Figura 22. 

 
Figura 22 – Esquerda (E) calçada em Curitiba/PR; Direita (D) calçada em Buenos Aires/AR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos do autor, março 2013/outubro 2012. 

 

Pavimentos regulares, nivelados e padronizados proporcionam o suporte 

necessário para a instalação adequada do mobiliário urbano e para uma caminhada 

segura e confortável, facilitando os percursos e acessos para todos os tipos de 

pedestres, convidando o citadino ao uso e desfrute do espaço público, como 

também cria um senso de unidade espacial e identidade local. 

O modelo adotado pelas administrações municipais de transferência da 

responsabilidade na construção e na manutenção das calçadas para os donos dos 

imóveis tem-se mostrando ineficiente, produzindo mais problemas do que soluções 

para os espaços públicos urbanos já que a ideia de posse, aliada à falta de civilidade 

e cidadania de muitos urbanitas, transforma o público em privado, reduzindo o poder 

de atuação e o controle por parte do Estado.  

Conforme as conclusões contidas no relatório da Mobilize Brasil (2013, p. 58), 

“exemplos de outros países mostram que somente o poder público tem a 

capacidade e autoridade para projetar, construir, fiscalizar e manter as calçadas, 

além da sinalização e iluminação nos padrões necessários”, ficando sob a 

responsabilidade do proprietário do imóvel apenas sua conservação. Alguns juristas 

e técnicos especialistas na área de transporte defendem a ideia de que as calçadas 

E D 
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sejam “consideradas um sistema de circulação, com mapeamento centralizado, 

sinalização e sistemas de controle que permitam realizar as manutenções, assim 

que necessário” (MOBILIZE BRASIL, 2013, p. 58).  

Portanto, sendo as calçadas parte do patrimônio público, cabe ao poder 

municipal a total responsabilidade sobre elas como forma de garantir, aos cidadãos, 

o exercício do seu direito de locomoção segura, confortável e acessível. Gehl (2013, 

p. 07) relaciona o ato de caminhar à construção de uma cidade mais saudável, pois 

para ele, 

 

 

O desejo de uma cidade saudável é intensificado se o caminhar ou o 
pedalar forem etapas naturais do padrão de atividades diárias. Hoje, 
percebe-se um rápido crescimento dos problemas de saúde pública porque 
grandes segmentos da população, em vários lugares do mundo, tornaram-
se sedentários, uma vez que os carros fazem todo o transporte porta a 
porta. Um convite sincero para caminhar e pedalar, como fenômeno natural 
e integrado  à rotina diária, deve ser um aspecto inegociável de uma política 
unificada de saúde. 

 

 

A falta de boas condições para caminhabilidade força o pedestre a, 

praticamente, andar de cabeça baixa na maior parte do tempo, concentrando sua 

atenção no piso a fim de evitar acidentes, desviando seu olhar da paisagem e das 

outras pessoas, tornando o ambiente urbano ainda mais hostil e impessoal. As 

calçadas constituem um conjunto de espaços públicos destinados à circulação, 

permanência e sociabilização de pessoas que se utilizam dessas vias para se 

conectar com outros locais no espaço urbano e realizar atividades cotidianas 

diversas.  

 

4.3 Ceci n’est pas une pipe100: legibilidade e qualidade visual do espaço 

público e do mobiliário urbano 

A cidade se configura por meio de uma série de espaços urbanos que, 

                                            

 
100 A frase atribuída ao pintor surrealista belga René Magritte é o título do quadro com um 

cachimbo, no qual a afirmação “isto não é um cachimbo” levanta a discussão sobre a representação 
na arte, ou seja, uma imagem não é uma realidade mas uma representação dela, seja ela com tudo o 
que isso encerra de idealizada (ainda que realista) deformada, reinventada, ampliada metafórica ou 
simbolicamente em seu sentido. 
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paulatinamente, vão sendo ocupados e apropriados pelos urbanitas a fim de 

realizarem suas atividades cotidianas. Desta maneira, participam na construção e na 

criação de uma identidade urbana a partir das percepções ambientais geradas 

dentro de um grupo socialmente organizado. O espaço público é o local “onde, 

afinal, os contatos sociais acontecem” (DEL RIO, 1990, p. 120), possibilitando-nos 

enxergar nossa cidade sobre vários aspectos ou pontos de vista diferentes, cuja 

finalidade é a convivência, a socialização, a interlocução e a interação entre os 

vários grupos sociais e indivíduos, uma vez que a cidade não é apenas um 

aglomerado de edificações e pessoas, mas o resultado de processos 

intervencionistas gestados por vários atores diferentes, ao longo dos séculos; nem 

sempre, contudo, recebem tratamentos adequados à realização daquelas atividades, 

convertendo-se em locais degradados e sociocentrífugos.  

A qualidade e a organização do nosso entorno físico exercem influência sobre 

o desempenho das ações do cidadão facilitando ou não a consecução das tarefas 

diárias no espaço urbano. Conforme esclarece Gehl (2009, p. 18-20)101, três tipos de 

atividade são realizados pelas pessoas no espaço exterior, público. São elas, 

 

 

As atividades necessárias nas quais se incluem aquelas que são mais ou 
menos obrigatórias (ir ao colégio ou ao trabalho, fazer compras, esperar 
pelo ônibus ou por uma pessoa, dar recados ou distribuir a 
correspondência); em outras palavras, todas as atividades que as pessoas 
implicadas são mais ou menos obrigadas a cumprir; 
As atividades opcionais, isto é, aquelas nas quais participamos se assim for 
o nosso desejo ou se o tempo e o lugar o permitem. Esta categoria inclui 
atividades como dar um passeio para tomar um pouco de ar fresco, passar 
um tempo desfrutando a vida ou se sentar para tomar sol. Essas atividades 
só são realizadas quando as condições externas são favoráveis, quando o 
tempo e o lugar são convidativos; 
As atividades sociais são todas aquelas que dependem da presença de 

                                            

 
101

 Tradução livre: Las actividades necesarias incluyen las que son más o menos obligatorias 
(ir al colegio o al trabajo, salir de compras, esperar el autobús o a una persona, hacer recados o 
repartir el correo), en otras palabras, todas las actividades en las que las personas implicadas están 
más o menos obligadas a participar. Las actividades opcionales – es decir, aquéllas en las que se 
participa si existe el deseo de hacerlo o si lo permiten el tempo y el lugar – son otra cuestión. Esta 
categoría incluye actividades como dar un paseo para tomar un poco de aire fresco, pasar el rato 
difrutando de la vida o sentarse y tomar el sol. Estas actividades sólo se realizan cuando las 
condiciones externas son favorables, cuando el tiempo y el lugar invitan a ello. Las actividades 
sociales son todas las que dependen de la presencia de otras personas en los espacios públicos. Las 
actividades sociales incluyen los juegos infantiles, los saludos y las conversaciones, diversas clases 
de actividades comunitarias y, finalmente – como la actividad social más extendida -, los contactos de 
carácter pasivo, es decir, ver y oír a otras personas. Gehl. Op. Cit., 2009. 
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outras pessoas nos espaços públicos. Incluem os jogos infantis, os 
cumprimentos e as conversas, diversas classes de atividades comunitárias 
e, finalmente – como a atividade social que mais acontece – os contatos de 
caráter passivo, ou seja, ver e ouvir outras pessoas.  

 

 

Segundo o autor, quando os espaços externos não apresentam boa 

qualidade, somente as atividades necessárias são ali realizadas. Por outro lado, se 

são bem estruturados e de boa qualidade, as atividades necessárias ocorrem na 

mesma frequência, porém tendem a durar mais já que as condições físicas melhores 

oferecem, também, ampla variedade de atividades optativas, levando as pessoas a 

passarem mais tempo no ambiente exterior. 

A ordenação dos espaços urbanos e, portanto, dos elementos que o 

constituem (mobiliário, equipamentos, calçadas, vegetação, fachadas etc.) depende 

fundamentalmente das relações entre a estrutura física desses espaços e o sistema 

de artefatos que ali devem ser implantados como forma de garantir uma 

configuração coerente e harmônica que melhore sua qualidade visual, ou seja, sua 

legibilidade. Esta legibilidade deve ser expressa através de soluções urbanas 

adequadas que promovam a integração e a coerência entre o mobiliário urbano e a 

infraestrutura do local, organizando o espaço público ao mesmo tempo em que 

realça suas peculiaridades. Para Del Rio (1990, p. 93), a legibilidade é “uma das 

qualidades visuais mais importantes” na percepção do espaço urbano e, de acordo 

com Lynch (1997, p. 03) a legibilidade seria, 

 

 

[...] a facilidade com que suas partes [da paisagem urbana] podem ser 
reconhecidas e organizadas num modelo coerente. [...] é algo que se 
reveste de uma importância espacial quando consideramos os ambientes 
na escala urbana de dimensão, tempo e complexidade. 

 

 

Com base na qualidade visual que o espaço urbano lhes oferece, observa-se 

que os indivíduos decodificam certos sinais que os fazem perceber os lugares e 

orientar seus deslocamentos ou até mesmo sua permanência, de modo seguro e 

ordenado dentro da estrutura morfológica da cidade, ou seja, identificar caminhos, 

edificações, objetos, detalhes urbanos (marcos) que os direcione e demarque sua 

posição no ambiente. De acordo com o CPD (2005), a inter-relação entre os 
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conceitos da legibilidade, permeabilidade e continuidade são fundamentais na 

construção do espaço público, de vez que a coerência visual, estrutural e de 

repertório, favorece o ordenamento do ambiente urbano facilitando sua percepção 

pelos habitantes da cidade. 

 

 Elementos da referência visual na cidade: funções e importância 4.3.1

Nos trechos investigados da área central, foram identificadas algumas 

referências visuais, na maioria edificações e espaços públicos bastante conhecidos 

pelos habitantes locais, que se destacam na paisagem compondo a estrutura urbana 

naquele contexto ambiental, contribuindo para sua legibilidade visual, ou seja, um 

conjunto perceptível de objetos físicos que constituem um todo nem sempre 

coerente mas cheio de contrastes, servindo como estímulos na identificação e 

orientação das pessoas no espaço público urbano. 

Para Lynch (1999), são cinco os elementos-chave que configuram a imagem 

de uma cidade: 1) as vias, canais de circulação por onde se locomovem os 

observadores; 2) os limites, fronteiras e barreiras que separam uma região de outra; 

3) os bairros, regiões médias ou grandes que estruturam a cidade e servem de 

referência externa aos observadores; 4) os pontos nodais, focos de atração ou 

dispersão a partir dos quais o observador se locomove; e 5) os marcos. De acordo 

com Lynch (1999, p. 53), os marcos são, 

 

 

[...] outro tipo de referência, mas, nesse caso, o observador não entra neles; 
são externos. Em geral, são um objeto físico definido de maneira muito 
simples: edifício, sinal, loja ou montanha. Seu uso implica a escolha de um 
elemento a partir de um conjunto de possibilidades. [...] Outros marcos são 
basicamente locais, sendo visíveis apenas em lugares restritos e a partir de 
uma certa proximidade. São eles os inúmeros anúncios e sinais, fachadas 
de lojas, árvores, maçanetas de portas e outros detalhes urbanos que 
preenchem a imagem da maioria dos observadores. 

 

 

Considerando os argumentos apresentados pelo autor, pode-se inferir que o 

próprio mobiliário, seja pelo seu design, sua cor, seu uso, localização e escala, 

também serve como um marco dentro da malha urbana da cidade, definindo locais 

específicos e pontos de referência normalmente utilizados pelos habitantes. Cullen 

(2002, p. 09) afirma que “[...] assim como a reunião de pessoas cria um excedente 
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de atracções para toda a colectividade, também um conjunto de edifícios adquire um 

poder de atracção visual a que dificilmente poderá almejar um edifício isolado”. Para 

definir as estruturas consideradas referências visuais deve-se apoiar no mapa 

mental elaborado a partir dos percursos traçados levando em consideração o 

conceito de orientação espacial. De acordo com Mesquita (2008, p. 94),  

 

 

O termo mapa mental ou cognitivo é considerado como uma metáfora ou 
como um constructo hipotético e mostra-se conveniente para resumir o 
processo mental envolvido na elaboração de um plano de viagem 
geograficamente estruturado. Este processo inclui estabelecimento dos 
locais de interesse, compreensão das distâncias entre os mesmos, 
compreensão da direção de um local para o outro e ligação dos locais em 
sequência. 

 

 

Com base nas análises ambientais desenvolvidas por Castello (1999, p. 32-

33), incorpora-se, à avaliação, as categorias analíticas estrutural, perceptual e 

experiencial102 em que “o pesquisador se integra à vida e às ações do ambiente em 

análise, desempenhando o duplo papel de observador e participante” (DEL RIO, 

1999, p. 33) com o intuito de determinar tais referências dentro do contexto espacial 

investigado. 

A identificação de objetos significantes na cidade como uma árvore, um 

quiosque, uma balaustrada, ajuda a determinar onde se está ou onde se quer estar 

servindo, muitas vezes, de referência geográfica como “a cigarreira na esquina tal”, 

“na escadaria da igreja” ou “lá no banco da praça”. Essas referências auxiliam os 

habitantes da cidade a nela se localizar e definir um mapa mental que os ajude a se 

deslocarem seguramente pelos espaços da cidade. À medida que tais referências 

desaparecem, perde-se parte das imagens que se têm dos espaços significativos, 

dos lugares. Objetos urbanos e locais específicos podem atrair, congregando os 

habitantes da cidade, e também repelir as pessoas, pois sempre se atribui valor 

(positivo ou negativo) às “coisas” que estão à nossa volta e configuram nosso 

                                            

 
102

 A análise estrutural é de “natureza morfológica e funcional” relativa às análises técnicas; 
enquanto a análise perceptual busca “identificar as imagens mais significativas da cidade geradas a 
partir da forma urbana na cognição humana”; e a análise experiencial, volta-se ao “exame das 
experiências cotidianas de uso e fruição” do espaço urbano pelos indivíduos. Adaptado de: Castello, 
Lineu. A percepção em análises ambientais. 1999. 
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entorno. Conforme expõe Okamoto (2002, p. 119), 

 

 

Vemos mais as relações dos objetos entre si e principalmente as relações 
com o contexto perceptivo, as quais dão significados social e cultural do 
meio ambiente em que vivemos. Merleau-Ponty (1989, p. 26) afirma que “o 
espaço não é objeto de visão mas objeto de pensamento”. 

 

 

Muitas das cidades sofrem com graves problemas de depredação, ocupação 

irregular de vias e calçadas, falta de ordenamento na implantação e posicionamento 

de elementos urbanos, em que o poder público adota soluções pontuais e 

ineficientes incapazes de pôr fim a tais mazelas devido principalmente à ausência de 

uma gestão integrada e de um planejamento sistêmico que possibilitem a 

organização dos espaços públicos e sua infraestrutura. 

Geralmente, como forma de demarcar seu território cada novo governante 

promove interferência nos espaços públicos, comumente através da implantação de 

novo mobiliário para a cidade, ou tratamento paisagístico superficial e estrutural de 

alguns locais comprometendo, por vezes, a legibilidade e a organização do ambiente 

urbano e dos elementos previamente ali existentes, o que pode ser constatado, por 

exemplo, observando-se os diferentes modelos e cores dos coletores de lixo 

existentes em uma mesma área da cidade, relacionados diretamente ao padrão 

cromático e estilístico adotados por cada gestão em particular, além de diferentes 

pavimentações nas calçadas ou, ainda, jardineiras e esculturas dispostas em 

diferentes locais, mas que não representam alterações qualitativas para a estrutura 

urbana, seus espaços e cidadãos.  

Como ressalta Gehl (2009) a quantidade e a qualidade dos espaços públicos 

voltados para o pedestre determinam a qualidade urbana de uma cidade e para que 

um espaço público seja considerado “bom”, deve possibilitar a realização de 

diversas atividades corriqueiras e as pessoas o frequentarão simplesmente pelo 

prazer de desfrutá-lo. Sendo os espaços públicos o lugar do convívio social e 

também o fio condutor que integra, organiza e dá unidade à cidade, modo como são 

planejados e organizados, poderá ou não promover a qualidade de vida na urbe. 

Por outro lado, a cidade e seus espaços atuam como textos nos quais as 

mensagens emitidas pela configuração do ambiente urbano e seus elementos 
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podem ser lidas e interpretadas conforme o repertório, a vivência e o nível 

sociocultural de cada habitante, influenciando diretamente o entendimento e a 

apreensão do significado das mensagens ali expressas. Esses aspectos, afetos ao 

desenho urbano, nem sempre (quase nunca) recebem a devida atenção por parte 

dos órgãos gestores competentes (sejam esses públicos ou privados), quando do 

planejamento dos espaços públicos, resultando no comprometimento da 

organização e da legibilidade da cidade, como um todo. 

 

4.4 Mobiliário urbano como referência visual no espaço público 

A organização formal das partes que configuram os objetos possibilita ou não 

uma percepção visual mais direta daquele produto pelo usuário. Entretanto, a 

apreensão da forma do objeto pelo observador vai “depender sobremaneira da sua 

maior ou menor sensibilidade e, obviamente, de seu repertório cultural, técnico e 

profissional”, conforme destaca Gomes Filho (2008, p. 103). 

O nível de pregnância da imagem do objeto variará conforme a quantidade, a 

qualidade e a organização formal dos elementos configuradores do produto (cores, 

formatos, dimensões, tratamentos de superfícies etc.) podendo ou não facilitar a 

visualização, leitura, compreensão e a apreensão desse mesmo objeto pelos 

indivíduos. Todavia, é importante assinalar que as condições físicas e visuais do 

contexto ambiental nas quais o produto está inserido (organização, ordenamento, 

distribuição, posicionamento, localização, condições da infraestrutura, nível de 

civilidade etc.), também exercerão influência nas percepções do observador, 

levando-o a interpretar as informações contidas no objeto, de modo mais efetivo e 

compreensível, ou não. 

Portanto, os “sinais” devem ser parte do repertório imagético (conceitual e 

visual) dos usuários, visto que, através da sua compreensão, se estabelecem 

conexões lógicas entre os usos e funções atribuídas ao produto, relacionando cada 

sinal aos componentes que configuram as partes e o todo do artefato, uma vez que 

linguagens complexas, que empreguem sinais alheios ao repertório local e de seus 

habitantes, não estimulam a integração entre os objetos e os usuários, que passam 

a vê-los com estranheza e afastamento. O sistema de mobiliário é constituído por 
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uma série de artefatos catamórficos103, como exemplificado na Figura 23, que 

apresentam formatos e funções distintas mas que possuem características ou traços 

semelhantes configurando um conjunto ou “família” de produtos coerente. 

 
Figura 23 - Produtos distintos, mesma categoria funcional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto do autor, Plaza de la Matriz, Montevideo/UY - setembro 2012 

 

Como produtos tão diferentes em sua configuração e funcionalidade podem 

ser percebidos como pertencentes a um mesmo grupo? As relações interfigurais 

organizam e definem as similaridades incutidas nos detalhes que unem os diversos 

artefatos 

Águas (2010) esclarece que foram as preocupações de Haussmman por 

segurança e conforto que levaram Davioud a conceber um tipo funcional de 

mobiliário urbano que provesse os espaços públicos de Paris com um sentido de 

ordem e organização. Deste modo, “a homogeneidade do estilo, do material e da 

cor, assim como a regularidade da implantação, deram uma unidade à cidade, 

graças à ligeireza das suas formas que se inscreviam como um contraponto lúdico à 

massa firme dos imóveis” (ÁGUAS, 2010, p. 63). Deste modo, a utilização de 

repertório comum a todos os produtos (cores, detalhes formais, propriedades 

materiais, sistemas estruturais para montagem e união, tratamentos superficiais), 

                                            

 
103

 Catamorfia: “refere toda a classe de elementos que não sendo congruentes nem afins 
estão ligados por relação inter-figural comum. As letras tipo de alfabeto pertencem a esta categoria. 
Apesar de formalmente diferentes pertencem à mesma família tipográfica, graças à semelhança de 
certos detalhes de aproximação ou identidade”. Disponível em: 
http://ddraw.wordpress.com/elementos-de-morfologia/ Acesso em: 22/07/2013. 



155 
 

como também sua disposição, organização e repetição no ambiente, devem 

corresponder às funções práticas, estéticas e simbólicas que o mobiliário urbano 

desempenhará em um contexto socioambiental específico, considerando-se 

aspectos inerentes ao espaço físico em que será instalado, como dimensões das 

calçadas, recuos das edificações, presença de vegetação e outros elementos da 

infraestrutura urbana, a fim de criar identidades distintas para esses locais, como 

indicado na Figura 24. 

 
Figura 24 - Identidades espaciais diferentes, mesmo produto urbano 

 
Fotos do autor, Santiago do Chile/CH - outubro 2011. 

Mesmo banco utilizado em contextos ambientais diferentes: no alto, um 

espaço voltado ao encontro e ao lazer, localizado defronte a uma biblioteca pública; 

abaixo, um espaço para permanência e contemplação próximo a uma praça. O 

posicionamento e a regularidade na disposição contribuem para a criação de 

diferentes percepções dos ambientes, embora o elemento seja o mesmo para 

ambos os casos.  

Elementos funcionais, tipológicos, materiais e esteticamente diferentes, 

Detalhe A 

Detalhe B 
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podem resultar em um espaço público ordenado pela disposição ritmada dos 

artefatos definindo no seu arranjo físico, áreas específicas de uso. A ideia de 

unidade e ordem por meio da repetição e da regularidade no posicionamento dos 

elementos dentro de um arranjo físico planejado, o uso da cor preta nas luminárias, 

nas estruturas dos bancos e nas lixeiras, unifica mais ainda o conjunto. O material 

dos assentos e dos coletores (réguas de madeira) ajuda a criar a ideia de 

uniformidade tornando o conjunto funcional e esteticamente coerente e harmonioso, 

possibilitando a organização visual e física do espaço urbano desde que a 

infraestrutura apresente condições favoráveis para tal, como se pode identificar no 

exemplo da Figura 25. 

 
Figura 25 - Coerência, qualidade estética e visual no ambiente urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto do autor, Rua das Flores, Curitiba/PR - março 2013 

 

Noutras vezes, é preciso criar um desenho inovador como forma de atribuir 

valor de uso e identidade própria a um local específico sem, no entanto, esquecer 

que o objetivo funcional desses elementos é o de serem úteis aos cidadãos e ao 

espaço público oriundo de um planejamento sistêmico e integrado, a exemplo do 

que ocorreu em alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro, onde se procurou 

enfatizar ainda mais sua identidade urbana.  

Porém parece não haver “diálogo” entre os artefatos ali instalados, seja no 

formato, nas cores e materiais utilizados, seja principalmente, na sua disposição no 

espaço público que não cria coerência visual nem hierarquia funcional entre os 
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diversos elementos instalados nas calçadas, como pode ser observado na Figura 

26, muitas vezes produzindo contrastes que dificultam a unificação do sistema, 

afastando-os ao invés de aproximá-los enquanto conjunto. 

 
Figura 26 - Mobiliário novo, velhos problemas. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Foto Osmar Carioca, Leblon/RJ - 2011

104
. 

 

4.5  Ordenamento e arranjo físico do mobiliário urbano no espaço 

público 

Ordenar os elementos no espaço público não significa restringir seu uso, por 

quem quer que seja, mas demarcar áreas que proporcionem, aos vários grupos 

sociais de usuários desenvolver adequadamente suas atividades. A respeito da 

importância do ordenamento do mobiliário no espaço público John e Reis (2010, p. 

202) esclarecem que, 

 

 

[...] a disposição do mobiliário urbano no ambiente, a quantidade de 
elementos existentes no espaço, a relação entre o mobiliário e seu entorno, 
além dos aspectos formais e simbólicos dos objetos, possuem influências 
na qualidade da paisagem urbana. A consideração desses aspectos 
relativos ao mobiliário urbano contribui para intensificar e melhorar as 
experiências dos indivíduos.  

 

 

Essas experiências perceptivas do usuário sobre o ordenamento do mobiliário 

                                            

 
104

 Disponível em: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1492015. Acesso em: 
23/07/2013. 
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urbano podem ser observadas quando os espaços se mostram organizados e 

convidativos à participação dos cidadãos, permitindo-lhes usufruir de suas 

estruturas, como também ali realizar atividades diversas. A importância do mobiliário 

para o espaço público pode ser constatada através das funções características que 

cada elemento desempenha para a organização do espaço urbano; da qualidade do 

seu design; da ordenação de cada um dos produtos, segundo políticas de 

zoneamento e localização de acordo com as peculiaridades de cada espaço público 

em particular e das necessidades de seus cidadãos. 

Por outro lado, a má distribuição e o mau posicionamento desses artefatos 

podem criar obstáculos físicos ou induzir a barreiras psicológicas, influindo na 

vitalidade de calçadas, praças, largos, calçadões e ruas comerciais afetando, assim, 

o uso do espaço pelos cidadãos. Também devem ser consideradas as condições de 

permeabilidade visual, pois, dependendo do tipo de arranjo físico dado aos 

elementos, possibilita-se a criação de áreas para descanso e contemplação de 

atividades que acontecem no ambiente urbano. Na Figura 27 se observa como 

alguns dos conceitos aqui referenciados podem, na prática, ter resultados 

significativamente diferentes influindo no ordenamento, permeabilidade e no uso dos 

espaços. 

 
Figura 27 - Aspectos diversos da ordenação e regularidade no espaço público. 

 

 
Fotos do autor, Esquerda (E) Rua João Pessoa, Natal/RN - novembro 2012/ 

Direita (D) Rua Comendador Araújo, Curitiba/PR - março 2013. 
 

Na Figura E a disposição dos elementos urbanos aqui instalados não 

obedecem a uma ordem e regularidade evidentes, dificultando a percepção do 

espaço como um todo comprometendo, inclusive, seu próprio uso e de suas 

E D 
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estruturas, devido à falta de qualidade (funcional, estética, material) dos artefatos ali 

existentes. 

Na Figura D quando a organização física e visual dos elementos que 

configuram o espaço é evidente, o sentido de ordem e regularidade é objetivamente 

percebido favorecendo a compreensão, o uso e a visibilidade do local e suas 

estruturas.  

 É imprescindível que a implantação de cada artefato do mobiliário não 

impeça a visualização de placas de sinalização de trânsito veicular e de pedestres, 

nem dificulte a utilização de outros elementos previamente ali instalados. O 

ordenamento deve fazer-se presente não apenas na configuração do espaço público 

mas também ser parte fundamental do design dos produtos urbanos a fim de definir 

um conjunto coerente com as características ambientais onde se encontra inserido, 

objetivando um sentido de continuidade  e unidade. Sobre a ordem no produto, 

Löbach (2010, p. 167) argumenta 

 

 

[...] um ambiente altamente complexo, onde a percepção humana recebe 
uma multiplicidade de informações, dá uma sensação de insegurança, que 
pode atuar sobre a psique humana. Por esta razão, preferimos os objetos 
configurados com alto grau de ordem. Por outro lado, objetos complexos 
desafiam nossa curiosidade e servem para manter o interesse. Em algum 
ponto da escala entre os dois extremos, ordem e complexidade, estão 
situadas as preferências de cada pessoa.  

 

 

Lynch (1997, p. 04-05) afirma que “um ambiente ordenado [...] pode servir 

como um vasto sistema de referências, um organizador da atividade, da crença ou 

do conhecimento”. O ordenamento e a padronização necessários ao mobiliário 

urbano possibilitam reduzir a presença desses artefatos no ambiente evitando a 

proliferação de modelos diferentes, sobreposição funcional redundante, redução dos 

custos para sua instalação, manutenção e reposição, ao mesmo tempo em que 

facilitam a visualização do ambiente e a percepção de suas estruturas, definindo 

uma identidade urbana para espaços específicos. 

Além disto, o ordenamento facilita o uso do espaço, tornando-o acessível, já 

que respeita as características do contexto ambiental e de outros elementos 

estruturais (edificações, calçadas, arborização etc.), segundo um planejamento 

funcional, racional e estético apropriado, baseado na repetição e na regularidade 
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ritmada do posicionamento dos produtos no espaço público, sem, porém segregar 

as atividades que ali acontecem tornando-o um lugar vivo e socialmente integrado. 

De acordo com Kohlsdorf (1996, p. 227), o ritmo 

 

 

expressa, nas formas dos objetos, o movimento que caracteriza a realidade 
objetiva e isto ocorre pela ideia de ordem que se estabelece entre os 
elementos de composição, relacionados por distâncias ou períodos 
repetidos ou que variem se repetindo. Tanto mais simples será o ritmo 
quanto mais repetições (de elementos e de localizações) ocorrerem na 
composição.  
 

 

 

O ordenamento do mobiliário urbano deve pautar-se em determinações 

técnico administrativas que definam critérios específicos relacionados aos conceitos 

de funcionalidade, racionalidade, emotividade, acessibilidade, mobilidade e 

sustentabilidade, segundo um planejamento sistêmico e integrado de cidade, voltado 

ao conforto, qualidade e uso dos espaços públicos, coerente com os grupos de 

usuários que utilizam tais locais.  

Para tanto, se faz necessário o estabelecimento de normas técnicas 

específicas que definam, clara e objetivamente, os requerimentos e parâmetros para 

cada um dos produtos urbanos em relação ao seu planejamento, instalação, 

manutenção e pós-uso, com a finalidade de evitar a criação de artefatos desprovidos 

de valor de uso que comprometam a qualidade física e visual do espaço público, 

interfiram negativamente na paisagem ou prejudiquem as atividades ali realizadas.  

 

 

Os diferentes elementos do mobiliário bem projetados e localizados, fazem 
dos espaços urbanos lugares agradáveis onde adultos e crianças convivem 
e desfrutam de atividades adequadas aos seus interesses e gosto 
específicos (REBOLLOS, 2004, p. 14)

105
. 

 

 

Para que isto ocorra é preciso, no entanto, que a infraestrutura do local 

                                            

 
105

Tradução livre: Los diferentes elementos del mobiliario, bien diseñados y ubicados, hacen 
de los espacios urbanos lugares agradables en donde grandes y pequeños conviven y disfrutan con 
actividades adecuadas a sus intereses y gusto específicos. Rebollos. Op. Cit., 2004. 
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apresente condições adequadas para a implantação ordenada dos elementos, tais 

como guias padronizadas, calçadas niveladas, recuos alinhados etc., possibilitando 

a regularidade na distribuição dos artefatos no espaço público de forma a 

estabelecer um padrão dimensional e visual evitando sobreposição de elementos 

com funções similares ou a sobrecarga de outros, resultando, então, no 

entulhamento do espaço público. Este sentido de regularidade,  

 

 

[...] consiste basicamente em favorecer a uniformidade de elementos no 
desenvolvimento de uma ordem tal que não se permitam desvios, 
desalinhamentos, desproporções e na qual o objeto ou composição alcance 
um estado absolutamente nivelado, em termos de equilíbrio visual (GOMES 
FILHO, 2008, p. 53). 

 

 

O mobiliário instalado no entorno sem considerar o ordenamento e a 

funcionalidade desses artefatos para o pedestre e para o espaço público, se torna 

ruído visual, subutilizado devido ao mau uso ou ao uso incorreto pelas pessoas que 

não compreendem a relação objeto-função-ambiente, resultando em sua 

vandalização e depreciação, haja vista que se torna obstáculo à circulação dos 

pedestres levando, consequentemente, à degradação de vários desses produtos 

pela inadequação das características do meio.  

Assim, com a falta de alinhamento e regularidade das guias, facilmente 

encontram-se telefones instalados rente ao meio-fio; postes de iluminação no meio 

da calçada; e pontos de ônibus defronte à saída de garagens e estacionamentos. 

Além do mais, a irregularidade na instalação do produto tem, como resultado, uma 

concentração excessiva de artefatos em determinados pontos sobrepondo-os 

funcional e esteticamente enquanto em outros é praticamente impossível se 

encontrá-los, ou seja, não há uma padronização relacionada à distribuição nem à 

instalação ordenada e sequenciada dos elementos no espaço público, ou seja, falta 

ritmo e sobra desarmonia. 

Companhias públicas ou privadas prestadoras de serviços de abastecimento 

de água, esgoto, iluminação pública, telefonia, sinalização normativa de trânsito, 

trabalham independentemente procurando atender às suas próprias necessidades e 

determinações, instalando equipamentos e mobiliário onde acreditam que podem, 

por vezes ignorando fatores importantes relativos ao ordenamento, organização, 
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acessibilidade e visibilidade do ambiente urbano. 

Situações de incongruência funcional, racional e estético-emotivas podem ser 

constatadas ao longo das vias investigadas demonstrando a falta de organização, 

ordenamento e adequação do mobiliário aos aspectos físico-ambientais e da 

prestação de serviços públicos de qualidade voltados para o atendimento das 

necessidades dos cidadãos, conforme Figura 28. 

 
Figura 28 - Falta de ordenamento e funcionalidade do mobiliário urbano no espaço público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos do autor, Esquerda (E)  Av. Deodoro da Fonseca; 
Direita (D)  Av. Rio Branco – Natal/RN - abril 2011/novembro 2012. 

 
 

Na Figura E verifica-se que a prefeitura permita a instalação de abrigos com 

painéis laterais em calçadas com largura mínima a partir de 1,20m, o bom senso 

indicaria a colocação do abrigo sem o painel que, além de estreitar a passagem, 

obstrui a visão de quem por ali circula.  

Na Figura D os elementos instalados desconsiderando-se o ordenamento e a 

funcionalidade dos artefatos para o pedestre e o espaço público provocam 

sobreposição funcional, “entulhamento”, poluição visual, subutilização e degradação 

das estruturas. 

O arranjo físico (ou leiaute) é a distribuição ordenada de tudo aquilo que 

ocupa um lugar físico, seja num ambiente aberto ou fechado, público ou privado, 

interior ou exterior. Executar um arranjo físico no espaço público significa planejar e 

integrar os diversos elementos que compõem o ambiente urbano, de modo eficiente, 

promovendo melhor organização física, visual, funcional e de circulação. Sua 

finalidade é definir a melhor combinação para distribuir os elementos urbanos 

(mobiliário, vegetação, equipamentos etc.) dentro de uma área específica de 

movimentação, evitando ao máximo a criação de barreiras ou impedimentos à 

J 

D E 
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mobilidade e à acessibilidade, possibilitando um espaço público mais legível, 

permeável, multifuncional e confortável.  

Relaciona-se diretamente ao tipo de infraestrutura urbana disponível, usos do 

solo, tecido urbano e edificações, buscando definir padrões funcionais e estéticos 

adequados às necessidades para utilização do espaço público e dos elementos 

urbanos, atendendo aos princípios da flexibilidade (capacidade de adaptação a 

mudanças e novas demandas) e da integração (visão sistêmica). O arranjo físico do 

mobiliário já define por si só, um padrão ou ordem física e visual para o entorno pois 

está diretamente inter-relacionado ao ordenamento desses artefatos no espaço 

público.  

Produtos tecnologicamente inovadores ou com design peculiar, carecem de 

um planejamento rigoroso para sua distribuição e instalação no espaço público a fim 

de se evitar o comprometimento da infraestrutura urbana e da paisagem, 

observando uma das premissas fundamentais para o design do mobiliário, que é sua 

discrição e adaptabilidade ao ambiente urbano. Na Figura 29 observam-se como 

artefatos contrastantes à estrutura do entorno imediato, podem prejudicar a 

percepção do ambiente, comprometendo sua legibilidade. 

 
Figura 29 - Soluções incoerentes de mobiliário urbano interferem no espaço público  

 

 
. 
 

 

 

 

 

 
Foto Ivan Ribeiro dos Santos

106
, Praça General Osório/RJ 

 

A desproporcionalidade e falta de permeabilidade da estrutura mostrada nesta 

                                            

 
106

 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/catedral-predios-abandonados-da-avenida-
brasil-obelisco-perimetral-estao-entre-os-monstrengos-arquitetonicos-do-rio-2775209. Acesso em: 
24/07/2013. 
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imagem prejudicam a legibilidade do espaço público, criando barreiras visuais e 

físicas que interferem no ordenamento, na percepção e visualização de outros 

elementos do entorno imediato. 

A implantação do mobiliário em locais onde a infraestrutura é precária, poderá 

elevar os custos com manutenção já que os artefatos se degradarão mais 

rapidamente devido às condições desfavoráveis do local em que estão instalados. O 

contraste entre o ambiente físico e o artefato cria impacto visual negativo, 

produzindo reações adversas nos usuários que, pelo fato de não compreenderem a 

estrutura funcional nem a configuração do próprio artefato, podem subutilizá-lo, 

utilizá-lo de modo incorreto ou até mesmo depredá-lo. De acordo com Guedes 

(2005, p. 275), 

 

 

[...] grande parte da dificuldade de configuração e implantação dos 
equipamentos urbanos advém, sobretudo, da variedade das formas 
arquitetônicas existentes em uma mesma área, fato que ocorre, inclusive, 
em situações em que essas edificações foram erguidas em um mesmo 
período de tempo [...]. 

 

 

O problema da diversidade formal arquitetônica abrange dois aspectos: o 

primeiro se refere à própria arquitetura, independente do entorno, quando essa se 

apresenta com baixa qualidade na sua resolução formal; o segundo surge da falta 

de regularidade e harmonia na implantação das edificações. Em ambos os casos 

torna-se difícil a tomada de um partido para a implantação harmônica dos artefatos 

uma vez que o próprio meio já se apresenta desordenado, como se observa em 

vários locais do centro principal de capitais brasileiras como São Paulo, Recife, João 

Pessoa, Porto Alegre e Natal, só para citar algumas. Sobre as questões de ordem e 

continuidade do mobiliário urbano, Águas (2010, p. 96) esclarece que, 

 

 

O mobiliário urbano pode contribuir para a coerência da malha urbana como 
pode desestabilizá-la. A implantação do mobiliário urbano que segue o 
limite dos quarteirões pode ajudar na criação de uma distinção inequívoca 
entre espaços públicos e privados. Respeitar a linha tradicional dos edifícios 
pode ajudar na integração do mobiliário urbano no cenário da rua, 
mantendo a continuidade da malha urbana e evitando espaços 
fragmentados e inadequados. O design de mobiliário urbano deverá 
reconhecer que cada elemento pertence a um sistema mais vasto. 
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O mobiliário será, por si só e dificilmente, o redentor no restabelecimento da 

ordem formal do espaço; entretanto, esses artefatos podem, ao menos, não 

contribuir para o aumento da desordem, sendo instalados de modo a não interferir 

na circulação dos pedestres, no acesso às edificações, na criação de barreiras 

visuais à permeabilidade e outros elementos da paisagem. Se o mobiliário 

implantado não se mostra útil aos cidadãos, também não proporciona melhoria da 

qualidade do espaço público e não organiza, visual e funcionalmente, este espaço 

por meio de um sistema de implantação ordenado e coerente com as necessidades 

e demandas do contexto ambiental no qual se acha inserido e não há justificativa 

para sua mera presença nos espaços da cidade, como comparado na Figura 30. 

 
Figura 30 - Ordem versus desordem 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fotos do autor – Esquerda (E) Av. 18 de Julio, Montevideo/UY; 
Direita (D) Av. Rio Branco, Natal/RN - setembro/janeiro 2013 

 

Na Figura E a limpeza visual, ordenamento e padronização do mobiliário 
segundo um ritmo, localização, sequenciamento, posicionamento e lógicos facilitam 

a circulação dos pedestres sem criar barreiras físicas ou visuais que impeçam a 

percepção de outros elementos existentes na paisagem. 
Na Figura D observa-se a falta de padronização, ordenamento e 

posicionamento do mobiliário, bem como as más condições da infraestrutura local 

(calçadas quebradas, sujas, mal cuidadas), e do invasionismo das áreas públicas 
destinadas à circulação, tem como resultado um espaço urbano caótico e pouco 

atraente. 

Para Westphal (2010, p. 03), 
 

 
O respeito pelo espaço público é dever de todos. Se as pessoas se 

E D 
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comportam de maneira arbitrária (tomando o ônibus onde querem, cruzando 
a rua em qualquer lugar), ou seja, se assumem decisões particulares sem 
considerar o restante das pessoas geram, no social, uma desordem que 
prejudica a todos. [...] Por isso, o mobiliário deve cumprir seu papel de ser 
universal, isto é, apto para responder a todos os usuários, sem exceção. 
A organização do mobiliário urbano é dada por modalidades de regulação 
que definem critérios de uniformidade e diversidade, dimensão, quantidade 
e políticas de distribuição no espaço. No caso do projeto do mobiliário 
urbano deve-se acrescentar uma série de outros atributos: o público e o 
coletivo [...]; relação com os usuários [...]; relação com o espaço onde se 
insira [...]; relação com o sistema

107
. 

 

 

Como parte fundamental da infraestrutura de apoio às atividades 

cotidianas dos diversos grupos sociais que atuam no espaço público, deve-se 

dar especial atenção ao design e ao ordenamento do mobiliário urbano, 

sobretudo quando se trata de locais cujos fluxos de circulação se mostram 

mais intensos. 
 

4.6 Identidade do mobiliário urbano no espaço público 

No ambiente urbano, seja este ordenado ou não, existem referências e 

peculiaridades que permitem aos indivíduos desenvolver imagens mentais da sua 

própria cidade, baseados nas relações que são criadas entre eles, o meio e suas 

diversas estruturas, atribuindo-lhes significados particulares. Cullen (2002, p. 14) 

destaca, em seus estudos sobre as relações pessoais e o ambiente urbano, que, 

 

 

[...] o homem tem, em todos os seus momentos, a percepção da sua 
posição relativa, sente a necessidade de se identificar com o local em que 
se encontra e este sentido de identificação, por outro lado, está ligado à 
percepção de todo o espaço circundante. 

 

 

                                            

 
107

 Tradução livre: El respeto por el espacio público es deber de todos. Si las personas se 
comportan de manera arbitraria, (tomando el autobús donde quieren, cruzando la calle en cualquier 
lugar), es decir, si asumen decisiones privadas sin cuidado del resto de las personas, generan, en lo 
social, un desorden que prejudica a todos. [...] Por eso, el mobiliário debe cumplir com ser universal, 
es decir, ser apto para responder a todos los usuários, sin excepción de ninguno. [...] La organización 
del mobiliario urbano está dada por modalidades de reglación que definen critérios de uniformidad y 
diversidad, tamaño, cantidad y políticas de distribución en el espacio. En el caso del diseño del 
mobiliario urbano, se debe sumar una serie de otros atributos: lo público y lo colectivo [...]; relación 
com los usuarios [...]; relación con el espacio donde se inserta [...]; relación con el sistema. Westphal, 
Pilar del Real. El diseño del mobiliário urbano. Barcelona, ES. 2010. 
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 Para Lynch (1997, p. 09) a imagem urbana criada pelos indivíduos se baseia 

em três aspectos distintos: “identidade, estrutura e significado” e, de acordo com ele, 

 

 

[...] uma imagem viável requer, primeiro, a identificação de um objeto, o que 
implica em sua diferenciação de outras coisas, seu reconhecimento 
enquanto entidade separável. A isto se dá o nome de identidade não no 
sentido de igualdade com alguma outra coisa, mas com o significado de 
individualidade ou unicidade; em segundo lugar, a imagem deve incluir a 
relação espacial ou paradigmática do objeto com o observador e os outros 
objetos; por último, este objeto deve ter algum significado para o 
observador, seja ele prático ou emocional. O significado também é uma 
relação, ainda que bastante diversa da relação espacial ou paradigmática.   

 

 

Visto que a relação ambiente – produto é estreita e não excludente, de vez 

que ambos se inter-relacionam e se influenciam mutuamente tornando-se 

inseparáveis, os conceitos de identidade, estrutura e significado também são 

aplicáveis ao design do mobiliário, pois os artefatos instalados no espaço público 

geralmente suscitam diferentes estímulos emocionais que, ao longo dos anos, 

assumem um papel de representatividade que se torna familiar para os cidadãos.  

Tanto os produtos quanto os ambientes urbanos podem ser utilizados para 

criar e também expressar uma identidade referente aos nossos valores culturais, 

estilo de vida ou características locais consolidadas ao longo do tempo, definindo 

traços peculiares de uma sociedade urbana. Reinhard Friedmann (2010, p. 07)108 

esclarece que “a identidade urbana é a soma da personalidade urbana, a conduta 

urbana, o design urbano e a comunicação urbana”. Assim sendo, a harmonia entre a 

arquitetura, o traçado das vias, os espaços abertos, a limpeza (física e visual), enfim, 

a qualidade do ambiente urbano e de seus elementos seria o resultado desse 

somatório tendo, ao final, uma cidade mais agradável para se viver e/ou vivenciar. 

Del Rio (1990, p. 119) afirma que, “a níveis sociocultural e de conforto 

psicológico, o Homem necessita se identificar com um território e um grupo social 

imediatos à sua residência”. Entretanto, para que esta identificação ocorra, o 

indivíduo precisa perceber os estímulos ambientais provindos daquele espaço em 

particular, compreender a natureza objetiva e o material dos elementos que o 

                                            

 
108

 Tradução livre: La Identidade Urbana es la suma de la personalidade urbana, la conducta 
urbana, el diseño urbano y la comunicación urbana. Monsa. Urban identity. Barcelona, ES, 2010. 
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configuram (edificações, usos, arquitetura, arranjo físico dos elementos) tal como os 

valores intangíveis decorrentes dos processos de transformação urbana 

(socioeconômica e cultural) aos quais os espaços são submetidos ao longo do 

tempo e se identificar com eles, estabelecendo relações de natureza subjetiva e 

simbólica. 

“É possível aceitar, então, que por detrás da identificação de um lugar se 

encontre presente todo um processo de valoração do espaço, passível de ser 

atribuído à percepção que as pessoas têm (ou virão adquiri-la) a respeito deste 

espaço” (CASTELLO, 2007, p. 12), o que nos leva a considerar que os aspectos 

históricos, culturais e das tradições que configuram o patrimônio material e imaterial 

de um lugar específico, adquirirão significados simbólicos para seus habitantes, 

através de associações e percepções visuais, táteis e olfativas dos espaços 

urbanos, atribuindo-lhes uma identidade própria. Para Gehl (2013, p. 62), “a vida no 

espaço urbano tem um forte impacto na forma como percebemos o espaço. Uma rua 

sem vida é como um teatro vazio: algo deve estar errado com a produção, já que 

não há plateia”. 

Muitos espaços urbanos guardam ligações com acontecimentos da vida social 

e urbana dos habitantes definindo vínculos emocionais (positivos ou negativos) 

derivados de vivências e experiências pessoais ou de grupos (memória urbana) que, 

ao longo dos anos moldam determinados lugares, e a eles atribuem um caráter 

simbólico. O Grande Ponto no centro principal de Natal/RN; o Marco Zero na região 

portuária de Recife/PE e a Praça da Sé, na região central de São Paulo, são 

espaços dotados de forte carga simbólica que os distingue como lugares de 

referência social, histórica e cultural.   

Por vezes, esses espaços são submetidos a intervenções urbanísticas que, 

física e visualmente alteram sua configuração e, em contrapartida, sua percepção 

pelas pessoas, mas para a cidade e seus habitantes ainda conservam seu valor 

simbólico e afetivo, servindo como referência verbal de identificação e localização 

geográfica para os habitantes da cidade. Noutras vezes as intervenções buscam 

reforçar ainda mais a aura simbólica dos lugares transformando-os em fortes pontos 

de atratividade turística, relacionado principalmente as ações do city marketing 

contemporâneo.  
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Sendo o mobiliário urbano um “bem de uso supraindividual”109, conforme 

esclarece Moles (1981), seria apropriado que seu design espelhasse os valores 

culturais e os significados da sociedade que representa, tornando-se parte 

integrante desta sociedade, criando relações mais diretas e estreitas entre eles, os 

habitantes e o entorno imediato através do seu valor de uso. 

Na Figura 31 constata-se como a atenção, o cuidado e a valorização de 

aspectos voltados ao conforto e ao bem-estar servem como articuladores entre os 

usos que são atribuídos ao mobiliário urbano e às atividades executadas no contexto 

ambiental particular, além de representar, por meio de seu design, os valores 

socioculturais desta mesma sociedade, voltados à organização e ao respeito do 

cidadão. 

 
Figura 31 - Conforto, valorização do uso, respeito ao usuário = identidade  

para o espaço público. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto Nola

110
, Estocolmo/SE. 

 
O espaço urbano deveria ser tão confortável quanto os lares; afinal, também 

se habita a cidade e ela reflete o nível de organização, cultura e civilidade de um 

povo. O designer sueco Thomas Bernastrand estende a ideia de conforto doméstico 

ao espaço público: encosto alto, ergonomicamente reclinado com apoio para as 

                                            

 
109

 Em seu livro Teoria dos Objetos, Abraham Moles (1981) categoriza culturalmente os 
objetos sob dois aspectos: os bens de uso individual, objetos voltados ao consumo pessoal que 
representam o grau de desenvolvimento econômico e cultural de uma sociedade; e todos aqueles 
outros cujo valor de uso é público, sendo denominados, pelo autor, de bens de uso supraindividual, 
no qual se encaixam os elementos do mobiliário urbano (Nota do Autor). 

110
 Disponível em http://www.criadesignblog.com/tag/ergonomia. Acesso em: 30/07/2013. 
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pernas e pés descansarem: funcionalidade, racionalidade e emotividade que 

conferem identidade ao espaço e atenção às necessidades dos usuários. 

Satisfazer as necessidades subjetivas dos usuários é trabalho complexo, visto 

que o juízo de valor, as expectativas e a experiência individual determinam 

expectativas diferenciadas para cada ator. O processo de percepção e compreensão 

do mobiliário urbano é pessoal, único, estando atrelado, em grande parte, ao nível 

sociocultural (intelectual e educacional) do cidadão, e dos interesses específicos de 

cada pessoa ou grupo social. De qualquer modo, é preciso que os produtos que 

compõem o sistema do mobiliário se apresentem como um conjunto coerente de 

objetos cuja finalidade de uso esteja explícita nas suas funções voltadas 

prioritariamente para consecução de atividades cotidianas que ocorrem no espaço 

público, sejam elas quais forem.  

Comumente, as pessoas buscam por sinais ou pistas no produto (índices) que 

lhes sejam familiares, indiquem como entender e operar determinado artefato, sua 

finalidade ou propósito, uma vez que esses sinais são relevantes para se definir uma 

relação significativa; esses índices, por outro lado, podem ser explicitados no 

produto através de particularidades (símbolos, palavras, pictogramas, cores, relevos, 

ranhuras, formatos etc.) que facilitem sua leitura, compreensão e o uso pelas 

pessoas, aquilo que Sudjic (2010, p. 21) denomina “linguagem do design”111. 

Posteriormente e dependendo do nível de satisfação ou insatisfação atribuída 

diretamente ao valor de uso dos artefatos, os usuários também lhes conferirão um 

valor emocional, simbólico.   

De qualquer maneira, tanto o mobiliário urbano quanto os espaços públicos 

devem propiciar às pessoas, de modo geral, sentimentos de segurança, bem-estar, 

prazer, liberdade e conforto, além de evocar memórias e tradições culturais, que 

lhes possibilitem a criação de referenciais individuais e coletivos, sejam esses 

imagéticos ou físicos (marcos). A partir desses sentimentos e dentro de um contexto 

social, urbano e ambiental específico é possível relacionar os elementos aos usos, 

atividades e comportamentos dos urbanitas tendo, na configuração espacial e 

                                            

 
111

 De acordo com Sudjic (2010), os objetos são nossa maneira de medir a passagem de 
nossas vidas. São o que usamos para nos definir, para sinalizar quem somos, e o que somos. [...] e o 
design passou a ser a linguagem com que se molda esses objetos e confecciona as mensagens que 
ele carrega. Sudjic. Op. Cit., 2010. 
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perceptiva de um espaço público em particular, o local onde características 

simbólicas estimulam novos sentidos de identidade e pertencimento.  

Princípios configuradores dos produtos industrializados, como o tratamento 

cromático, a composição formal, as características plásticas e do conforto dos 

materiais, possibilitam inovações e a incorporação de repertórios peculiares que 

influenciam na percepção individual e coletiva dos cidadãos sobre o produto em si. 

Tal procedimento tem, por finalidade, criar um mobiliário que reúna traços da 

identidade local, regional ou nacional, aproximando, afetivamente, o objeto do 

usuário. Elementos urbanos originais e inovadores em seu design adquirem, ao 

longo dos anos, forte carga representativa, tornando-se um símbolo112 que 

caracteriza uma cultura urbana particular, ou mesmo uma cidade, fato que pode ser 

constatado nos exemplos apresentados na Figura 32, que se remetem aos seus 

países de origem, passando a representá-los definindo uma identidade urbana que 

expressa uma cultura própria a partir de artefatos característicos, cuidadosamente 

desenhados para atender às necessidades dos cidadãos e criar, objetivamente, 

traços marcantes de identidade para os espaços públicos e a própria cidade. 

 
Figura 32 - Mobiliário como símbolo de culturas distintas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos Esquerda (E) DW, Berlim/DE – outubro 2011/ 
Direita (D) JDCNotícias, Londres/UK – novembro2008113 

                                            

 
112 Peirce define o símbolo como o signo que remete a seu objeto em virtude de uma 

convenção, lei ou associação de ideias gerais. (Nota do Autor). 
113 Disponíveis em: (E) – http://www.dw.de/homenzinho-do-sem%C3%A1foro-de-berlim-

completa-50-anos/a-15496117 (D) - http://www.jdcnoticiasms.com.br/Noticia.aspx?codigo=16635 
Acessos em: 30/07/2013. 

E D 



172 
 

Na Figura E O Ampelmännchen (“homenzinho do semáforo”), criado na 

Alemanha Oriental em 1961 pelo psicólogo Karl Peglau, foi implantado em Berlim 

em 1969. Peglau acreditava que pictogramas não eram a melhor maneira de chamar 

a atenção das pessoas para a sinalização e criou uma figura que não fosse tão 

“rígida” e sem atratividade: o “homenzinho” de chapéu foi a solução. Com a 

unificação da Alemanha, a simpática figura quase sumiu das ruas porém cidadãos e 

políticos se uniram para lutar por sua permanência como símbolo nacional sendo, 

posteriormente, adotada também pelos estados do leste, tornando-se parte da 

cultura urbana, virando atração turística e souvenir para aqueles que visitam Berlim 

e a Alemanha. 

Na Figura D as cabines telefônicas vermelhas da Inglaterra foram criadas em 

1936 por Sir Giles Gilbert Scott, em comemoração ao jubileu de prata do Rei George 

V. Sua presença tornou-se tão forte e conhecida no Reino Unido que passou a fazer 

parte da identidade britânica e sua cultura, sendo reconhecida mundialmente como 

elementos funcionais cotidianos criados a partir de necessidades urbanas que se 

transformaram em representantes de suas cidades e de sua sociedade. 

A identificação do usuário com o design do mobiliário urbano que satisfaça 

adequadamente suas necessidades pode influenciar seu comportamento em relação 

a um contexto ambiental específico, percebendo-o como um sítio de atratividade, 

repleto de signos culturais referentes à sua própria vivência urbana.  Para Gil (2006, 

p. 03), os produtos do mobiliário urbano, 

 

 

[...], acabam por compor o ambiente de forma a construir significações: 
valores, usos, hábitos, desejos e crenças junto à população. 
Consequentemente, a identidade com o lugar, criada a partir da sensação 
(ligação entre a consciência e a realidade objetiva) influenciará na 
distribuição sócio espacial e na criação da imagem mental (individual e 
coletiva) da cidade.  

 

 

Artefatos que possuem essas características tendem a ser percebidos como 

representantes de uma cultura ou de um país específico, mesmo quando se 

apresentam fora do seu contexto original, visto que sua forte imagem remete ao 
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lugar de origem. O mobiliário cujos aspectos formais estão associados aos conceitos 

de pregnância, individualidade e continuidade114, é facilmente reconhecido pelos 

habitantes de uma cidade, estando impregnado de repertório115 identificável pelos 

indivíduos e grupos sociais urbanos, definindo um sentido de ordem e complexidade 

únicas e inconfundíveis.  

Portanto, associar o mobiliário urbano às características ambientais do 

entorno, à memória, às tradições locais e à diversidade cultural, é condição 

primordial para que o cidadão se sinta valorizado como parte da estrutura urbana na 

qual está inserido. Outrossim, o mobiliário deve guardar, em seu design, elementos 

perceptíveis que contribuam para a sociabilização do espaço público adequando-se 

às funções, aos usos e às atividades que ocorrem naquele contexto ambiental, 

atuando como um conjunto de objetos que configuram determinado espaço urbano. 

Depredação e vandalismo são ocorrências comuns em qualquer grande cidade 

porém, de certo modo, estão relacionadas ao nível educacional da população e da 

pronta atuação do Estado para coibir, reduzir ou evitar tais ações indesejáveis, 

baseando sua intervenção na “teoria da janela quebrada”116. 

Sendo o espaço público o lugar onde ocorrem a interação, a convivência 

social, o lazer e o trabalho, torna-se imprescindível que esse espaço, receba 

especial atenção quanto à sua infraestrutura, segurança, conforto e qualidade para 

circulação, oferecendo aos cidadãos condições adequadas para a realização das 

suas tarefas diárias. Em referências às condições urbanas qualitativas para os 

cidadãos na organização dos espaços públicos, Gehl (2008, p. 59)117 destaca que 

                                            

 
114

 Segundo Kohlsdorf (1996), pregnância é a qualidade visual segundo a qual um objeto é 
registrado de maneira indelével; individualidade, modo inconfundível e singular que determinada 
forma se apresenta; continuidade, impressão visual de como as partes se organizam de modo 
coerente sem rupturas ou interrupções na forma. Kohlsdorf. Op. Cit., 1996. P. 211. 

 
115

 Repertório (latim repertorium, -ii, inventário, catálogo) s.m. Compilação de elementos da 
mesma natureza.  Disponível em: http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=repert%u00f3rio. 
Acesso em: 25/07/2013. 

116
 Teoria defendida por James Wilson e George Kelling, publicada em 1996 no livro Fixing 

Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in our Communities, onde os autores 
apresentam estratégias para eliminar os crimes cometidos no ambiente urbano. Segundo Wilson e 
Kelling, resolver os problemas urbanos enquanto ainda são pequenos, ou se apresentam por primeira 
vez é um modo eficaz para evitar que tais problemas aumentem ou ocorram novamente, o que 
reduziria atos de vandalismo. Disponível em: http://www.manhattan-
institute.org/pdf/_atlantic_monthly-broken_windows.pdf. Acesso em: 09/09/2013. 

117
 Tradução livre: [...] una idea fundamental es que la vida cotidiana, las situaciones 

corrientes y los espacios en los que se despliega la vida diária es donde se deben concentrar la 
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“uma ideia fundamental é que a vida cotidiana, as situações corriqueiras e os 

espaços nos quais se desenrola a vida diária, é onde se deve concentrar a atenção 

e o esforço [...]”. 

Desta forma, podemos afirmar que ambientes públicos sujos, degradados, 

mau cuidados e onde não se observa a atuação firme do Estado no sentido de 

garantir as estruturas e elementos urbanos necessários ao cidadão para realizar 

suas atividades cotidianas, inviabilizando a criação de identidades, como verificados 

nos espaços públicos da área investigada, provocam sentimentos de desapego, 

distanciamento, descompromisso e falta de responsabilidade cidadã para com o 

espaço público, de modo geral como mostrado na Figura 33. 

Como é possível para o cidadão acreditar que o espaço público também lhe 

pertence e é de sua responsabilidade, quando nem mesmo lhe é dado o direito 

básico à limpeza urbana e à circulação segura pelas calçadas? 

 
Figura 33 - O espaço sem identidade 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fotos: do autor – Esquerda (E) Av. Rio Branco, Natal/RN - novembro 2011;  
Direita (D) Rua Ulisses Caldas, Natal/RN - outubro 2012.  

 

Assim sendo, uma infraestrutura deficiente em seus vários aspectos em nada 

contribui para a qualificação do espaço público pois soluções pontuais, apartadas do 

conceito sistêmico e do gerenciamento integrado, mostram-se paliativas e nem 

sempre respeitam os aspectos sociais, culturais, ambientais, econômicos e estéticos 

da sociedade à qual deveriam atender, produzindo resultados insatisfatórios e 

efêmeros para a cidade e seus habitantes. 

                                                                                                                                        

 
atención y el esfuerzo. Gehl. Op. Cit., 2008.  

E D 
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O valor que o indivíduo atribui ao espaço em que vive tem referência 
cultural e psicológica e isto é relevante para a construção do seu espaço 
existencial, para o surgimento do sentimento de pertencer ao lugar. Este 
valor depende de fatores que fazem o espaço urbano estabelecer uma 
estrutura compreensível e significativa, fatores como as diferentes 
linguagens que o território abriga: a da arquitetura, da urbanização, do 
desenho industrial dos equipamentos, da programação visual e dos veículos 
de comunicação, da publicidade (GIL, 2006, p. 04). 

 

 

A percepção do ambiente urbano, de seus espaços públicos e de seus 

elementos constitutivos (infraestrutura, edificações, vegetação, calçadas, mobiliário 

etc.), é um processo subjetivo influenciado pela memória das pessoas, valores, 

normas sociais e experiências vivenciadas até aquele momento que, no final, 

configuram uma imagem atualizada dessa percepção dependendo, 

fundamentalmente, dos interesses dos cidadãos sobre suas necessidades por 

produtos e locais adequados à sua vivência e sociabilização urbanas. 

Contudo, enquanto essa subjetividade do processo perceptivo não fornece os 

elementos concretos para a realização de intervenções urbanas tangíveis, a 

legibilidade, através do ordenamento e do arranjo físico do mobiliário urbano nos 

espaços públicos, determina não apenas a organização do espaço mas também 

permite a definição de atividades, funções e usos adequados àquele local. Para 

tanto, o poder público municipal deve fazer-se presente, buscando soluções criativas 

e inovadoras, consoantes às necessidades reveladas pelos urbanitas. Como explica 

Tuan (2012, p. 239),  

 

 

[...] o estilo de vida de um povo é a soma de suas atividades econômicas, 
sociais e ultraterrenas. Tais atividades geram padrões espaciais, requerem 
formas arquitetônicas e ambientes materiais que, por sua vez, depois de 
terminados,  influenciam o padrão das atividades. 

 

 

Deve-se considerar que aspectos socioculturais, tais como nível educacional, 
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civilidade118 e cidadania119, influenciam diretamente na compreensão, percepção, 

comportamento e utilização do mobiliário urbano, e também no uso que os 

habitantes atribuem ao espaço público e à própria cidade. Para Gehl (2013, p. 17), 

 

 

O planejamento físico pode influenciar imensamente o padrão de uso em 
regiões e áreas urbanas específicas. O fato de as pessoas serem atraídas 
para caminhar e permanecer no espaço da cidade é muito mais uma 
questão de se trabalhar cuidadosamente com a dimensão humana e lançar 
um convite tentador. 

 

 

Neste sentido cabe, aos projetistas, conjuntamente com o poder público 

definir parâmetros e requisitos que atendam não apenas às legislações vigentes, 

mas sobretudo aos requerimentos dos cidadãos por serviços públicos de qualidade, 

no sentido de aproximá-los da urbe, incutindo-lhes sentimentos de pertencimento, 

identificação e vínculos afetivos.  

Esses parâmetros devem guiar à própria organização e ordenamento do 

espaço público estruturando-o a partir de um planejamento sistêmico e de uma 

gestão integrada, voltados prioritariamente à construção de uma cidade saudável, 

sustentável e acessível que possibilite à qualificação dos espaços públicos como 

lugares de convivência social, da prática urbana cotidiana, da vitalidade e da 

atratividade, promovendo a interação social entre os cidadãos que utilizam 

determinados lugares para realizarem suas atividades diárias. 

 

 

 

                                            

 
118

 Segundo Buarque de Holanda, “a definição de civilidade é proporcional à ética, à 
modernidade, à renovação, à educação, pois o indivíduo que tem como prerrogativas a civilidade é, e 
deve ser, cordial, ético e principalmente educado, tanto nas ações quanto no comportamento. Os 
códigos morais regem a conduta dos membros de uma comunidade, de acordo com princípios de 
conveniência geral, para garantir a integridade do grupo, a convivência pacífica e o bem-estar dos 
indivíduos que o constituem”. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Civilidade  Acesso em: 
18/07/2013. 

 
119

 Cidadania (do latim, civitas, "cidade") é o conjunto de direitos e deveres ao qual um 
indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania. Acesso em: 18/07/2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Integridade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_(Sociologia)
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Uma cidade para as pessoas. Parece muito óbvio à primeira vista. Ainda se 

quisermos fazer isto, teremos de fazer algo muito diferente do que temos 

feito em todas as cidades, de todo o mundo, particularmente durante os 

últimos 80 anos. (PEÑALOSA, S/D)
120

 

 

 

5. PESQUISA DE CAMPO & ESTUDO DE CASO  

 

 

5.1 Bairro Cidade Alta - características gerais 

Situado na região administrativa leste do município de Natal/RN, constitui o 

sítio histórico da cidade, ainda preservando boa parte da história da cidade através 

de várias construções com características do período colonial e outras que foram 

sede de importantes momentos da história do Estado, como a antiga sede do 

Governo, a casa do Presidente João Fernandes Café Filho, a Igreja do Galo etc. 

Abriga aproximadamente uma população local em torno de dez mil residentes121 e 

seus espaços apresentam usos diversificados122, agregando uma série de 

atividades, como moradias, serviços bancários, de correio, bares, restaurantes, 

escritórios, consultórios e colégios, com grande fluxo de pessoas, veículos e intensa 

atividade comercial concentrada principalmente na Avenida Rio Branco e na Rua 

João Pessoa. 

Alguns dos seus espaços públicos foram submetidos a processos de 

intervenção urbana municipal para reordenamento das estruturas físicas (sistemas 

de acessibilidade, plataformas para transporte público); comerciais (ordenamento de 

                                            

 
120

 Enrique Peñalosa Londoño, economista, administrador e político colombiano, ex-Prefeito 
da cidade de Bogotá entre 1998-2000. 

 
121

 Fonte: Gráfico elaborado pela SEMURB - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo, com base nos dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Censos 
Demográficos 2000 e 2010 e Estimativa da População dos Municípios 2012 disponível no Anuário 
Natal, 2013 da Prefeitura Municipal de Natal. 

 
122

 Conforme esclarece Jacobs (2009), a diversidade de usos é um aspecto fundamental para 
que ocorra a vitalidade do local, ou seja, a integração entre atividades, convívio pessoal, 
combinações entre usos dos espaços e edificações, organização e complexidade visual despertam o 
interesse das pessoas e, consequentemente, provocam a animação do lugar. (Nota do Autor). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_Jo%C3%A3o_Fernandes_Caf%C3%A9_Filho
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ambulantes) e de serviços; com a reurbanização de áreas públicas de uso coletivo 

como praças, calçadões e calçadas. Como reúne número significativo de ruas, 

avenidas, quadras e calçadões, foi necessário estabelecer um perímetro urbano 

representativo para a investigação, definindo limites físico-espaciais naquela área 

central para detectarmos a existência de mobiliário urbano. Para tanto, era 

fundamental que tais produtos representassem um conjunto funcional no contexto 

ambiental investigado que, de certo modo, revelasse uma estratégia de arranjo físico 

espacial para a instalação daquele mobiliário. Como alguns dos espaços públicos 

existentes naquela área central reúnem maior número de artefatos do mobiliário 

urbano e grande parte deles se distribui ao longo das vias por onde circulam o 

transporte coletivo, definiu-se que aqueles eixos viários seriam os pontos de 

referência para a investigação. Deste modo, foram escolhidas as seguintes vias: 

 Avenida Câmara Cascudo e Rua Pe. João Manoel: fluxo de transporte 

coletivo no sentido norte-sul, a partir do bairro da Ribeira em direção ao bairro 

do Tirol; 

 Avenida Rio Branco: as linhas se deslocam no sentido sul-norte, vindo do 

bairro do Alecrim em direção a Ribeira; 

 Avenida Deodoro da Fonseca: duas faixas de rolamento que alternam o fluxo 

do transporte coletivo tanto, no sentido norte-sul quanto no sul-norte; 

 Rua Ulisses Caldas: deslocamento no sentido oeste-leste de algumas linhas 

vindas da Ribeira, cruzando a Avenida Rio Branco em direção à Avenida 

Deodoro da Fonseca, onde finalmente assumem direções em sentidos 

variados, dependendo do destino final. 

No sentido norte-sul os limites foram estabelecidos em função da redução do 

fluxo de veículos, de pedestres e da existência de mobiliário urbano em trechos 

específicos ao longo das calçadas. Consequentemente, as ruas Juvino Barreto e 

Potengi, ao norte do bairro, e Apodi, ao sul, vias perpendiculares às avenidas 

anteriormente citadas, definiram as fronteiras para o percurso de investigação. A 

Rua João Pessoa embora não apresente circulação de transporte coletivo, foi 

selecionada para compor o quadro das vias por apresentar grande concentração de 

serviços, comércio, praças, calçadão, grande fluxo de pedestres e também 

variedade de elementos urbanos. Desta maneira, o conjunto de vias que compõem o 

perímetro investigado aparece delimitado no mapa apresentado na Figura 34, cujos 

principais eixos estão cromaticamente destacados. 
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Figura 34 - Mapa do Bairro Cidade Alta – Demarcação do perímetro de investigação. 

 
Fonte prancha executada pelo autor a partir de dados topográficos 

 



181 
 

 Sentido Norte-Sul, a partir da Rua Potengi em direção à Rua Apodi: 

- Avenida Rio Deodoro da Fonseca; 

- Avenida Rio Branco; 

- Avenida Câmara Cascudo/Rua Padre João Manuel. 

 Sentido Leste-Oeste, a partir da Avenida Deodoro da Fonseca em direção à 

Rua Padre José Manuel: 

- Rua Ulisses Caldas; 

- Rua João Pessoa.  

 

5.2 Pesquisa de campo: espaços públicos e mobiliário urbano na 

Cidade Alta 

Tomando como referência alguns dos princípios do sistema de leitura visual 

da forma proposta por Gomes Filho (2008) e Guedes (2005), foram analisadas as 

características espaciais do entorno onde o mobiliário urbano está implantado 

observando as inter-relações dali decorrentes, o grau de interação entre o mobiliário 

e o meio, conforme suas funções características relacionadas à racionalidade, 

funcionalidade, emotividade, acessibilidade e à legibilidade. Identificaram-se alguns 

referenciais urbanos (marcos) e outros elementos típicos que se destacam naquele 

cenário, foram quantificados e localizados os elementos urbanos instalados ao longo 

de cada um dos trechos indicados nos mapas das vias investigadas. Os percursos 

orientados foram realizados a pé, entre abril e maio de 2011, considerando-se o 

horário comercial das atividades realizadas na área central que compõe o perímetro 

do bairro, em função do maior fluxo de pedestres.  

Conforme explica Cardoso (2012, p. 162) “os artefatos são expressão 

concreta do pensamento e do comportamento que nos regem. O conjunto de todos 

os artefatos que produzimos reflete o estado atual de nossa cultura”. Aspectos 

relacionados à função estética (forma, cores, tatilidade, proporção) dos elementos 

urbanos e sua percepção no espaço público, obviamente perpassam pela qualidade 

física e visual do ambiente e suas estruturas, uma vez que todos e cada um deles, 

está correlacionado, exercendo simultaneamente influência entre si, atuando direta 

ou indiretamente no uso daqueles espaços, gerando atitudes e reações diversas.  

Os modelos funcionais do mobiliário instalados nos espaços públicos na 
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Cidade Alta foram identificados e quantificados objetivando-se compreender a atual 

situação nos locais investigados. A partir deste levantamento e com base nos dados 

coletados, foram selecionados aqueles produtos mais representativos e significativos 

para os pedestres em virtude do contato mais próximo e da relação de uso mais 

intensa, bem como da presença mais recorrente no espaço público. 

O número dos produtos existentes se apresenta registrado nos mapas gerais 

de cada trecho, segundo codificação cromática baseada na associação de cores 

geralmente empregadas nos próprios produtos instalados no espaço público: tom 

laranja para os coletores; azul para as bancas; cinza para os bancos; ciano para os 

telefones e amarelo para os abrigos. Constatou-se que a maior quantidade de 

artefatos instalados naquela área central  encontra-se na Av. Rio Branco e, embora 

essa quantidade não signifique qualidade nos serviços prestados aos cidadãos, 

organização e ordenamento do espaço público naquele trecho, o grande número de 

unidades funcionais diferentes indica a importância urbana daquela via no contexto 

socioambiental e cultural da Cidade Alta. Portanto, devido às suas peculiaridades, 

selecionados esta avenida para o estudo de caso com o intuito de se fazer uma 

análise mais detalhada sobre as relações do contexto ambiental e o mobiliário 

urbano, à luz dos conceitos da funcionalidade, racionalidade, emotividade. 

5.2.1 Mobiliário urbano nas vias investigadas: situação geral 

Embora as vias investigadas possuam importância central como referência 

geográfica e simbólica para a cidade e seus habitantes, o caráter sistêmico que 

deveria haver entre os conceitos da funcionalidade, racionalidade e emotividade do 

mobiliário e sua relação com o entorno, apresenta baixo nível de organização física 

e visual. Não se identificou um ordenamento racional nem uma coerência entre a 

disposição do mobiliário, a funcionalidade do espaço, a pavimentação das calçadas, 

a composição estética e a estrutura física, nem coesão das edificações, em termos 

da arquitetura e gabaritos. Os espaços públicos que poderiam ser locais da 

experiência sensorial urbana se tornam sítios com pouca atratividade devido à 

conjunção dos fatores negativos envolvidos, sendo vistos apenas como locais 

destinados à realização de atividades ordinárias e não como lugares propícios à 

convivência social e/ou permanência contemplativa.  

A inadequação funcional e estética dos artefatos instalados nas calçadas, 

revela a incoerência do planejamento e da ordenação visual decorrente da pouca 

5 5 5 



183 
 

importância atribuída ao mobiliário como fator de organização, atratividade e 

qualidade do espaço público. Observa-se que a ocupação do espaço público com 

elementos inadequados ao contexto ambiental afeta as características físicas, os 

usos e atividades, resultando em espaços visualmente pobres e sem atratividade. 

Assim sendo, o mobiliário, que poderia contribuir para a organização das diversas 

atividades, mostra-se ineficiente e sem sentido. 

O número de produtos instalados em cada trecho apresenta grande variação, 

indicando a ausência de um planejamento que oriente a distribuição desses 

artefatos nos espaços públicos, segundo as demandas de cada local específico. Em 

outros casos, o posicionamento inadequado não só atrapalha a circulação dos 

pedestres criando barreiras físicas e visuais, mas também não define um arranjo 

físico adequado para o ambiente dificultando as relações funcionais entre o 

mobiliário instalado, as atividades e usos dados ao espaço público. 

Cada artefato possui configuração própria, tanto no seu desenho quanto nos 

materiais empregados, dificultando a ideia de unidade e continuidade do mobiliário 

disponibilizado na cidade, já que não se constata uma relação interfigural123 clara 

entre os diversos elementos que compõem o mobiliário urbano ali instalado. Para 

que se estabeleça um padrão de organização e legibilidade nesses espaços é 

preciso definir conceitos morfológicos que possibilitem a criação de produtos, 

estética e funcionalmente coerentes e padronizados.  

Em sua maioria apresentam condições desfavoráveis aos usos por falta de 

manutenção de sua estrutura que leva a degradação física do mobiliário. Essa 

ausência de conservação dos produtos também contribui para ampliar a sensação 

de desorganização espacial e poluição visual que comprometem a paisagem e a 

atratividade do ambiente. Comprovou-se, através de pesquisa iconográfica, que a 

implantação do mobiliário urbano no centro da cidade sofreu alterações ao longo dos 

anos, mas, apesar dos intentos da gestão municipal em normatizar o uso do espaço 

público através dos Decretos N° 5660/1995 e N° 5661/1995124, a instalação dos 

                                            

 
123

 Refere-se ao nível de coerência formal externa entre elementos iguais ou similares, 
geometricamente descritíveis, para configurar um todo unitário e perceptível, definindo um tipo de 
ligação entre os produtos (conjunto) estando relacionado a Teoria da Simetria. (Nota do Autor). 

124
 Esses decretos municipais deliberam sobre tipos de comércio informal permitido nas 

calçadas, posicionamento, distâncias relativas para instalação, especificação de dimensões dos 
elementos urbanos, aplicação de publicidade, dentre vários outros aspectos. (Nota do Autor). 
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produtos mostrou-se ineficiente, sobretudo no que diz respeito à concessão do 

espaço urbano para exploração publicitária por empresas privadas devido, em 

grande parte, à fiscalização ineficiente, falta de padronização, manutenção e 

conservação dos artefatos.  

Dentre os produtos levantados constatou-se que majoritariamente os 

conjuntos são formados por artefatos produzidos industrialmente (bancos, orelhões, 

coletores, abrigos e bancas) sendo possível, também, observar a existência de 

alguns elementos criados de modo “artesanal”, vernacular e improvisados, 

principalmente algumas cigarreiras que se misturam no contexto geral da cidade e 

que, devido a sua baixa qualidade físico-estrutural e estética, acabam trazendo mais 

desordem ao espaço público. 

Neste sentido, devido aos parâmetros configuracionais diferenciadores para 

cada tipo específico de produto e suas amplas implicações sociais, estéticas, 

econômico-financeiras, as análises voltaram-se, prioritariamente, para os objetos 

industrializados, porém sem deixar de observar casos emblemáticos, já que “o 

mobiliário urbano é, assim, um instrumento técnico e funcional que estrutura o 

espaço público, que se torna parte da essência da rua” (ÁGUAS, 2010, p. 99), 

demandando certo nível de padronização, coerência e unidade física e visual no 

espaço público. Entretanto, quer sejam produzidos industrialmente, quer sejam fruto 

da criatividade artesanal, se não forem artefatos resultantes de processos 

planejados, inovadores e sistêmicos adequados ao meio e suas necessidades, 

certamente causarão a desorganização, a criação de obstáculos e ruídos físicos e 

visuais que se converterão em risco à mobilidade dos pedestres, trazendo sérias 

consequências na utilização desses produtos.  

No agrupamento de artefatos mostrado na Figura 35, há um óbvio contraste 

entre o produto industrial (abrigo de passageiros) e o vernacular (banca) causado 

pela ausência de coerência e unidade configuracional entre eles, que não define 

usos racionais para o espaço ocupado, nem o ordena física e visualmente, invadindo 

grande extensão da calçada, comprometendo parte da área destinada à circulação 

dos pedestres, muitas vezes forçando-o a desviar seu trajeto colocando em risco 

sua segurança. Funcionalmente, ambos são produtos ineficientes e inadequados 

como solução projetual pois não respondem satisfatoriamente às necessidades dos 

usuários por serviços públicos de qualidade no que se refere à proteção, conforto, 

bem-estar, higiene e estética.  
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Figura 35 - Apropriação, expugnação e invasionismo do espaço público 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Detalhe 01: abrigo superdimensionado em relação à 
largura da calçada, reduz a faixa de circulação livre. O 
painel lateral cria uma barreira visual para os usuários 
bloqueando a visualização do espaço à sua volta 
(segurança). A localização inadequada do abrigo 
próximo a uma entrada para estacionamento com 
intenso fluxo de veículos nos horários de pico (risco de 
acidentes). O transeunte é obrigado, muitas vezes, a se 
deslocar pela via de tráfego por falta de espaço na 
calçada. 

 

 

Detalhe 02: instalada próximo ao abrigo, a banca 
“vernacular” também reduz a área de circulação 
dificultando a movimentação dos pedestres naquele 
local. A distribuição de vários apetrechos ao redor do 
artefato amplia ainda mais a desorganização e a 
invasão do espaço público, expandindo-se além da 
largura limite da estrutura, ocupando a calçada. Está 
assentado sobre uma base de alvenaria fixando-o ao 
piso, contrariando a ideia de mobilidade dos elementos 
urbanos. A estrutura se mostra improvisada e precária 
do ponto de vista funcional e de uso. Quanto ao apelo 
estético, nada a comentar... 

 
Detalhe 03: contiguamente à banca, outro comércio 
informal se posiciona sobre a calçada espalhando, ao 
seu redor, objetos que interferem na visualização do 
entorno, suas estruturas e no uso racional do espaço 
público. Além da confusão causada pela “instalação” 
dos reboques sobre a via, expõe as pessoas ao risco 
de acidentes como queimaduras (vendem-se frituras), 
explosão e incêndio, pela total insegurança no local 
(botijão de gás exposto ao intenso calor e outros 
fatores ambientais). Desrespeito à cidadania causado 
talvez, pelo desconhecimento das normas e 
desinformação desses comerciantes. 

 
Foto do autor, julho 2011 

Detalhe 01: abrigo de passageiros 

Detalhe 03: comércio informal 

Detalhe 02: banca “vernacular” 
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5.3 Eixos de investigação na Cidade Alta: leitura visual do entorno local 

e do mobiliário urbano  

 Trecho viário 1 | Avenida Deodoro da Fonseca 5.3.1

Figura 36 - Av. Deodoro da Fonseca (vista parcial sentido sul - norte) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto do autor, novembro 2011 

 
Importante corredor viário da área central da cidade define os limites entre os 

bairros Cidade Alta e Petrópolis, concebida no Plano de Modernização da cidade de 

Natal, responsável pela implantação do padrão de avenidas largas na cidade, 

ordenando o crescimento urbano a partir desta via até a Av. Marechal Hermes da 

Fonseca, no sentido leste – oeste; e da rua Seridó até a rua Ceará-Mirim, no sentido 

norte-sul. Estabelecimentos comerciais, educacionais e de serviços são encontrados 

ao longo da avenida, que possui baixa densidade residencial, sendo um local 

voltado prioritariamente à atividade terciária. Ambiente visual e estruturalmente 

desordenado com grande variedade de estilos arquitetônicos que não apresentam 

coerência entre si nem com o entorno, obedecendo a algumas normas construtivas 

básicas para recuos, distanciamentos, acessibilidade, mas que não são suficientes 

para configurar uma unidade ou harmonia visual que caracterize aquela área.  

Estruturada por dois leitos carroçáveis possui três faixas de rolamento e 

canteiro central dotado de pontos de travessia para pedestres, o ponto de partida foi 

o cruzamento desta avenida com a Rua Potengi, no sentido norte - sul, tendo, na 

intersecção da Avenida Deodoro com a Rua Apodi, o ponto de retorno e a 

continuação do percurso no sentido sul – norte, até sua finalização no cruzamento 

inicial das vias citadas, conforme indicado no Mapa 01 e 02 das Figuras 37 e 38.
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Figura 37 - Mapa 01 - Av. Deodoro da Fonseca: percurso realizado no trecho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte desenho do autor, setembro 2012. 
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Figura 38 - Mapa 02 - Av. Deodoro da Fonseca: mobiliário urbano e referências visuais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte desenho do autor, setembro 2012
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A demolição de alguns prédios cria “espaços vazios” entre os imóveis, 

comprometendo a unidade e a continuidade visual entre as edificações, visto que 

alteram radicalmente a legibilidade e características morfológicas do espaço público 

dificultando, inclusive, a instalação do próprio mobiliário urbano, já que dificilmente 

se nota uma articulação entre as fachadas das construções e as atividades que 

ocorrem naquele local e que proporcionariam vitalidade, atratividade e a 

permanência de pessoas. 

Fiação aérea confusa, mobiliário sem padronização, mal posicionados e 

funcionalmente inadequados ao espaço público, contribuem para seu aspecto 

desorganizado e visualmente poluído. Elementos incompatíveis, funcional e 

morfologicamente, dificultam a apreensão das informações visuais do ambiente, 

tornando-o desorganizado e poluído. Engenhos publicitários com formatos e escalas 

diversas disputam a atenção com sistemas normativos de sinalização toponímica e 

de trânsito, ampliando o nível de poluição visual ao longo das quadras que 

compõem a avenida, e em conjunto com a infraestrutura deficitária, aumentam a 

sensação de desordem no espaço público pela falta de ordenamento, unidade visual 

e funcional das estruturas, prejudicando a legibilidade e uso dos espaços, como 

exemplificado na Figura 39. 

Figura 39 - Incoerência morfológica, funcional e gráfico-visual 
do mobiliário no espaço público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos do autor, abril 2011/agosto 2012 

Elementos mal posicionados sobre a calçada restringem a movimentação dos 

pedestres, dificultam a passagem de carrinhos de bebê, cadeirantes e idosos, 

prejudicando a organização e o ordenamento da via (Figura 39 E). 

Conjunto de elementos incongruentes e mal instalados contribui não somente 

para a desorganização física do espaço público como também compromete sua 

E D 
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legibilidade e ordem visual (Figura 39 D) A escassa cobertura vegetal provoca 

sensação de aridez e desconforto no ambiente e os canteiros malcuidados se 

transformam em depósito para colocação de lixo. Dificilmente encontramos árvores 

plantadas nas calçadas e os pouquíssimos exemplares existentes não são 

adequadamente cuidados, e assim não identificamos um projeto paisagístico para o 

local, conforme pode ser observado na Figura 40. 

Figura 40 - Aspectos gerais do ambiente e da infraestrutura na avenida. 

 

 

Fotos do autor, abril 2011/novembro 2012. 

 

Em uma via com alto fluxo de veículos, como nesta avenida, sua ação serviria 

tanto para o conforto ambiental quanto para a organização visual, tornando-a mais 

agradável. Para Schjetnan (2008, p. 31)125 a cobertura verde de uma cidade é 

importante para o ambiente urbano, de vez que,  

 

 

A vegetação possui certa capacidade para se proteger de ventos fortes, 
absorver ruídos e amenizar odores ruins. Na paisagem urbana produz 
contraste, textura e cor, suavizando as massas de concreto e o pavimento, 
e dá escala e diversidade à paisagem urbana. Marca a passagem do tempo, 
diferencia e dá caráter aos diferentes bairros, ruas e avenidas da cidade. 

 

 

A precariedade das calçadas não se presta à instalação de quaisquer tipos de 

                                            

 
125

 Tradução livre: La vegetación tiene cierta capacidad para proteger de vientos fuertes, 
absorber ruidos y aminorar malos olores. En el paisaje urbano produce contraste, textura y color 
suavizando las masas de concreto y pavimento, y da escala y diversidad al paisaje urbano. Marca el 
paso del tempo, diferencia y da carácter a los diferentes barrios, calles y avenidas de la ciudad. 
Schjetnan. Op. Cit., 2008. 
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produtos voltados à qualidade funcional, estrutural ou estética daquele local, criando 

obstáculos à circulação dos pedestres contrariando normatizações para 

acessibilidade, necessárias aos artefatos destinados ao uso no espaço público.  

O mobiliário distribuído ao longo do trecho aparece esporadicamente em locais 

específicos, porém sem apresentar uma sistematização em sua distribuição e 

posicionamento, nem qualquer tipo de padronização quanto à sua configuração e 

desenho, resultando em uma descontinuidade visual, funcional e estrutural entre as 

quadras da avenida, o que é consequência da falta de coerência formal entre os 

produtos urbanos, resultando em um espaço formalmente incoerente, desarmônico e 

pouco legível com ambientes distintos, porém sem correspondência entre si, mas 

que pertencem ao mesmo contexto ambiental, como se constata na Figura 41. 

 
Figura 41 - Produtos sem relação interfigural não criam unidade no espaço público 

 
Fotos do autor, abril/maio/novembro 2011 

A diversidade funcional e estética dos raros produtos urbanos ali instalados 

revela a pouca compreensão e atenção dos gestores locais sobre a importância do 

mobiliário para a organização, ordenamento, unidade visual e identidade dos 

espaços públicos. Os artefatos disponíveis se encontram bastante deteriorados e 

muitos já não se prestam à sua função principal nem, tampouco, atendem aos 

parâmetros funcionais, racionais e emotivos para seu uso, tornando-se um produto 

inútil, criando, por vezes obstáculos físicos e visuais nas calçadas, interferindo na 

mobilidade dos pedestres. Assim sendo, dificilmente há um conjunto adequado de 

produtos qualificados que supram as necessidades dos usuários naquele meio 

urbano ou que contribuam para um ordenamento daquele espaço público específico, 

que poderia definir áreas para circulação e/ou permanência, provendo alguns locais 

com serviços adequados ou ainda criando espaços centrípetos nas quadras. 
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5.3.2 Trecho Viário 2 | Avenida Câmara Cascudo/Rua Padre 

João Manuel 

Figura 42 - Av. Câmara Cascudo (vista no sentido norte – sul a partir da Ribeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: do autor, novembro 2011. 

 

Ao longo desta avenida algumas edificações abrigam museus e centros 

culturais configurando um conjunto de importância turística para a cidade, 

denominado “Circuito Histórico-Cultural e Turístico Câmara Cascudo”. Área 

predominantemente residencial, apresenta algum ordenamento visual devido à 

presença de edificações históricas que possuem o mesmo gabarito e estilo 

arquitetônico, proporcionando, maior unidade ao conjunto. Não se mostra 

visualmente poluída por elementos publicitários que descaracterizem as fachadas de 

alguns casarões remanescentes ou atrapalhem a visão do conjunto edificado. 

O mobiliário mostra-se, funcional e esteticamente, incoerente com aquele 

espaço, pois não caracteriza um conjunto uniforme planejado de modo sistêmico 

para atender as especificidades espaciais de um local cuja importância urbana lhe 

confere certa individualidade, tornando-o diferente de outros locais existentes na 

cidade. A distribuição dos produtos ao longo deste trecho não possui ordenamento 

que esteja relacionado aos usos e funções preteridos. O percurso foi feito a partir da 

Avenida Câmara Cascudo com a Rua Juvino Barreto, no sentido norte-sul, até a 

bifurcação no Largo Junqueira Alves. Prosseguindo pela Avenida Câmara Cascudo 

em direção a Rua Padre João Manuel, passando pela Praça André de Albuquerque, 

finalizando o percurso no cruzamento da Rua João Pessoa a Praça, conforme 

mostrado no Mapa 03 e 04 das Figuras 43 e 44. 
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Figura 43 - Mapa 03 - Av. Câmara Cascudo/Rua Pe. João Manuel: percurso realizado no trecho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte desenho do autor, setembro 2012 
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Figura 44 - Mapa 04 - Av. Câmara Cascudo/Rua Pe. João Manuel: mobiliário urbano e referências visuais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte desenho do autor, setembro 2012 
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Como local de importância turística e cultural sendo, inclusive, o marco zero da 

cidade, sua infraestrutura se mostra deficiente, tanto para deslocamento quanto para 

permanência, pois algumas calçadas estão esburacadas, desniveladas; a 

sinalização turística é precária e há um constante sentimento de abandono e 

insegurança que contribui para a pouca valorização daquele lugar. Apresenta pouca 

atividade comercial, concentrando repartições públicas municipais, estaduais e 

escritórios, tendo grande atratividade diurna devido, sobretudo ao patrimônio 

histórico remanescente (Figura 45 E). 

Figura 45 - Esquerda (E) Edificações de importância histórica como a Igreja N. Sra. da Apresentação 
definem o simbolismo do lugar; Direita (D) Conjunto de mobiliário instalado  

na Praça André de Albuquerque 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos do autor, abril/novembro 2011/ outubro 2012. 

 

A maior parte do mobiliário existente se concentra na Praça André de 

Albuquerque (Figura 45 D) ou em suas proximidades (bancos, sinalização turística, 

lixeiras, quiosques e telefones); contudo, vários estão danificados sem condições 

para uso, e outros ainda foram instalados em número reduzido que não atendem à 

demanda local como, por exemplo, os coletores de lixo. Não se observa coerência 

formal, material ou cromática entre os produtos, que configure um conjunto de 

artefatos adequados àquele contexto em particular, tratando-se de um espaço 

repleto de referências históricas e, como tal, possui forte carga simbólica para a 

cidade e seus cidadãos, o que deveria ser levado em consideração. Não há árvores 

ao longo das calçadas do trecho entre a Av. Câmara Cascudo e a Rua Pe. João 

Manuel, até que se chegue às imediações da Parada Metropolitana e da Praça 

André de Albuquerque. 

E D 
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5.3.3 Trecho Viário 3 | Rua Ulisses Caldas 

Figura 46 - R. Ulisses Caldas (vista parcial sentido leste - oeste). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte do autor, novembro 2011. 

 
Uma das primeiras vias da cidade a ser pavimentada com paralelepípedos e 

onde apareceram edificações importantes como o Palácio Felipe Camarão mostrado 

na Figura 46, atual sede da Prefeitura Municipal, inaugurada em 1922 e o Royal 

Cinema. Concentra uma série de estabelecimentos comerciais e de serviço, a 

Assembleia Legislativa e a Praça 07 de Setembro que apresenta sérias deficiências 

em relação às questões da acessibilidade, sinalização normativa e informacional. Ali 

está instalado o único abrigo de passageiros do transporte coletivo naquela via mas 

que, funcionalmente, não protege os usuários das intempéries devido ao seu 

desenho que parece não se relacionar nem à escala humana nem ao próprio espaço 

onde se encontra instalado, apresentando, grande desproporção na relação usuário 

– ambiente – produto. 

Visualmente a via mostra-se confusa e desorganizada pela justaposição de 

edificações tão distintas quanto possíveis, criando uma mescla de fachadas, 

marquises, revestimentos e cores que não definem uma relação de continuidade 

entre os prédios ali existentes. A infraestrutura de calçadas, sinalização, limpeza 

urbana, mobiliário e arborização é deficiente, conferindo um aspecto de desordem e 

sem qualidade ambiental. O percurso foi iniciado no cruzamento da Av. Deodoro da 

Fonseca com a Rua Ulisses Caldas fazendo o itinerário até a confluência com a Rua 

Pe. João Manuel, retornando, cruzando a Praça 07 de Setembro em direção à Av. 

Deodoro. O trajeto está indicado no Mapa 05 e 06 das Figuras 47 e 48. 
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Figura 47 - Mapa 05 - Rua Ulisses Caldas: percurso realizado no trecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte desenho do autor, setembro 2012. 
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Figura 48 - Mapa 06 - Rua Ulisses Caldas: mobiliário urbano e referências visuais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte desenho do autor, setembro 2012. 
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Grandes painéis publicitários encobrem a maior parte das fachadas das lojas 

com formatos, cores e dimensões diferentes, conforme indicado na Figura 49, 

acentuando o sentido de desordem principalmente no trecho entre as Avenidas 

Deodoro e Rio Branco, cuja consequência é uma gama de ruídos visuais que 

dificultam a legibilidade daquele espaço, bem como o ordenamento visual daquele 

trecho, em particular. 

 
Figura 49 - Alto grau de poluição visual = baixo nível de legibilidade do espaço urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto do autor, abril 2011 
 

Considerando a extensão da rua e o fluxo de pessoas que por ali circulam, 

constata-se que o número de produtos urbanos existentes é insuficiente para 

atender à demanda sendo, em sua maioria, unidades funcionais padronizadas 

disponibilizadas pelas concessionárias prestadoras de serviços públicos ou pelo 

próprio órgão gestor municipal responsável, como mostrado na Figura 50.  

Figura 50 - Produtos instalados na R. Ulisses Caldas – Foto à Esquerda (E) coletor padrão; 
Foto no Centro (C) abrigos de passageiros; Foto à Direita (D) telefone público. 

 
Fotos do autor, novembro 2011. 
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Coletores de lixo e telefones estão degradados, sem ordenamento e 

distribuição claros, segundo princípios funcionais, racionais ou de acessibilidade que 

determinem sua localização e posicionamento no passeio. Calçadas esburacadas 

dificultam a movimentação dos pedestres, retêm água, provocando mau cheiro, 

conferindo uma imagem negativa àquele local. Não há arborização ao longo da via 

que crie áreas de sombra e proporcione sensação de conforto ambiental ou 

microclima agradável. Árvores são encontradas apenas na Praça 7 de Setembro ou 

em áreas adjacentes, tornando esta via árida, pouco atrativa ou convidativa ao 

passeio e à caminhada. O mobiliário instalado mostra-se funcional, racional e 

emocionalmente incoerente com as características ambientais daquele espaço 

público e suas atividades, restringindo seu uso, pouco contribuindo para a 

organização e o ordenamento das ações ali praticadas.  

 
Figura 51 - Desordem e invasionismo predominam no espaço público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto do autor, novembro 2011. 

 

Parte das já estreitas calçadas são tomadas por ambulantes, como aparece 

na Figura 51, dificultando o deslocamento das pessoas, aumentando a 

desorganização e a degradação do entorno, no centro da cidade, obrigando muitas 

vezes os cidadãos a trafegarem pela própria rua pondo em risco sua integridade 

física, configurando o invasionismo dos espaços públicos e a permissividade do 

poder público. Embora algumas dessas atividades de permanência sejam ditadas 

pela necessidade, não significa que não possam ser adequadamente estruturadas e 

organizadas a fim de se obter melhores relações espaciais que atendam às 

demandas dos diversos grupos sociais envolvidos (ambulantes, pedestres e 

comerciantes) sem, contudo, comprometer a qualidade do espaço público. 
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5.3.4 Trecho Viário 4 | Rua João Pessoa 

Figura 52 - Rua João Pessoa (vista parcial sentido leste - oeste) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: do autor, novembro 2011. 

Via criada em decorrência da expansão urbana do bairro da Cidade Alta em 

direção ao bairro do Tirol, porém o desenvolvimento da sua infraestrutura urbana 

somente aconteceu nas primeiras décadas do século XX. Construções importantes 

apareceram ao longo dos anos fazendo com que esta artéria adquirisse 

representatividade para a cidade, como o “Café do Grande Ponto” que funcionou até 

os anos 1950, servindo, ainda hoje, como referência espacial mesmo após seu 

desaparecimento. Via dedicada essencialmente ao setor terciário da economia, com 

vários estabelecimentos comerciais e de serviços, intenso fluxo de pessoas e 

veículos. A diferença de gabaritos das edificações, recuos, estilos arquitetônicos, 

tratamento cromático, revestimento das fachadas dos prédios e a qualidade gráfico-

visual dos painéis publicitários, dificultam a definição de um repertório visual e 

estético que possa servir de referência à concepção do mobiliário urbano voltado 

para a criação de artefatos padronizados, coerentes entre si e o espaço público. 

Ambulantes e alguns lojistas dispõem mostruários e material publicitário pelas 

calçadas, obstaculizando e restringindo a movimentação das pessoas, 

principalmente no final da tarde; no cruzamento desta rua com a Avenida Rio 

Branco. Postes, guaritas e quiosques estreitam a área de passagem, em razão do 

seu posicionamento, obrigando os pedestres a alterar seu caminho ou a circularem 

pelo leito carroçável. O percurso foi iniciado a partir do cruzamento com a Av. 

Deodoro da Fonseca e finalizado na confluência da Rua João Pessoa com a Rua 

Pe. João Manuel, ponto de retorno, conforme os Mapas 07 e 08 das Figuras 53 e 54. 
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Figura 53 - Mapa 07 - Rua João Pessoa: percurso realizado no trecho  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte desenho do autor, setembro 2012 
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Figura 54 - Mapa 08 - Rua João Pessoa: mobiliário urbano e referências visuais  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte desenho do autor, setembro 2012 
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Como argumenta Guedes (2005, p. 283), “a identificação das características 

formais que definem visualmente determinado meio, permite a adoção de medidas 

que proporcionam uma harmonia maior entre seus elementos [...]”. Neste sentido, os 

problemas de infraestrutura em vários aspectos, desde a ocupação das calçadas, 

ausência de arborização e paisagismo, até a multiplicidade de vários elementos 

visuais que não dialogam entre si para criar um ordenamento funcional, racional e 

estético coerente com o entorno, muitas vezes sobrepondo elementos com funções 

idênticas, dificultam a definição de um mobiliário adequado àquele espaço. 

O mobiliário instalado ao longo do trecho se restringe a alguns pontos das 

calçadas, no calçadão e nas praças, mas não configuram uma distribuição 

sistemática que possibilite o uso mais racional, organizado e ordenado desses 

espaços. São artefatos funcional e formalmente conflituosos entre si, tais como 

postes, placas de sinalização normativa, orelhões e bancos que apresentam 

incoerência estrutural entre a disposição, localização e quantidade de artefatos 

instalados, apartados das características espaciais e das necessidades de seus 

usuários. A maior parte das fachadas das edificações comerciais está encoberta por 

diversos painéis publicitários, muitos deles posicionados e localizados contrariando 

as orientações do Decreto 4621/92 da Prefeitura Municipal de Natal, aumentando a 

desorganização espacial e a poluição visual naquela rua, em conjunto com outros 

elementos como tendas, toldos, faixas e cartazes. 

A interferência desses artefatos no entorno não se refere apenas à criação de 

obstáculos físicos, mas principalmente relaciona-se à poluição visual que causam 

decorrente da pouca qualidade do desenho dos produtos, na maioria das vezes 

incompatíveis entre si e o meio, sendo vistos mais como entulho do que um objeto 

funcional importante para a ordenação e organização dos espaços públicos e suas 

atividades. Dificilmente o conjunto da estrutura urbana do entorno (edificações, 

calçadas, vitrines, arborização etc.), se articula com o mobiliário a fim de estabelecer 

uma relação de continuidade ou proximidade. As incoerências estruturais e visuais, 

mostradas na Figura 55, produzem resultados negativos naquele ambiente em 

particular, já que há sobreposição de informações, funções, usos e elementos 

urbanos diversos que atrapalham a legibilidade do espaço público pelos pedestres 

dificultando sua organização. 
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Figura 55 - Incoerências estruturais geram incongruências visuais 

Estruturas mal posicionadas no espaço público não 
só dificultam o deslocamento das pessoas como 
indicam a falta de planejamento e o cuidado para 
com o espaço público; 

 
Calçadas sujas, desniveladas, esburacadas 
originam uma imagem negativa do local, e 
representam risco à segurança e integridade física 
dos pedestres; 
 
 
Invasionismo do espaço público, por vendedores 
ambulantes e lojistas, gera estreitamento das áreas 
destinadas à circulação dos cidadãos; 
 
 
As árvores ordenam visualmente o espaço quando 
há regularidade na sua distribuição e áreas 
sombreadas se tornam atrativas para os pedestres, 
criando um ambiente visualmente agradável e 
funcionalmente atrativo; 
 
O baixo nível estético e funcional e a pouca 
atratividade dos espaços públicos, são decorrentes 
da desorganização e do posicionamento 
inadequado do mobiliário e de uma estrutura 
urbana desprovida de qualidade; 
 
 
 
A falta de atenção e de cuidado com detalhes 
importantes prejudicam não apenas o 
funcionamento dos espaços públicos, mas 
comprometem a segurança dos pedestres, como 
canaletas abertas, ladrilhos soltos e desníveis ou 
veículos parados sobre a calçada; 
 
 

 
 
 
Publicidade de pouca qualidade gráfica, não 
padronizada e mal posicionada corrobora com a 
criação de ruídos visuais que prejudicam a 
legibilidade do ambiente, confundindo-se e 
sobrepondo-se, muitas vezes, a sinalização 
normativa de trânsito, turística e toponímica.  

 

 

 

 

 

 
Foto do autor, maio 2011/outubro 2012. 

 

A existência de árvores em pontos bem específicos ao longo da via, 
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mostradas na Figura 56, não aponta um ordenamento coerente em termos de 

distribuição da cobertura vegetal e paisagismo para aquele trecho. É importante 

ressaltar que nas áreas sombreadas geralmente há bancos nelas instalados como 

forma de criar espaços amenos para permanência e descanso dos pedestres. 

Contudo, a maioria dos bancos está quebrada, com estruturas oxidadas, faltando 

partes e componentes, evidenciando a falta de manutenção e conservação daqueles 

artefatos. No entanto, mesmo nessas condições deploráveis seguem sendo 

utilizados pelas pessoas que procuram por descanso em meio às atividades 

realizadas naquele espaço público. 

Figura 56 - Áreas sombreadas e mobiliário adequado favorecem o uso dos espaços públicos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto do autor, novembro 2012. 

A preferência das pessoas por esse tipo de configuração indica possibilidades 

de organização espacial que favorecem o uso e a integração entre o ambiente, o 

produto e os usuários, contribuindo para a vitalidade do local. A falta de interação e 

diálogo funcional, racional e estético entre os vários produtos instalados ao longo do 

trecho cria um ambiente cheio de incoerências, pouco atrativo, sem unidade e 

harmonia. O alto nível de ruídos visuais existentes interferem na percepção dos 

pedestres em relação ao meio e ao papel do mobiliário ali implantado, uma vez que 

sua função, enquanto produto urbano, não é reveladora nem explícita, e muito 

menos significativa aos diversos grupos de usuários que circulam naquele sítio 

específico. 

5.3.4.1 Outros espaços na via  

Como mostrado na Figura 55, algumas áreas localizadas ao longo da via, 

apresentam características espaciais específicas, seja pelo caráter simbólico, 
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histórico e cultural que possuem, ou pelo aspecto físico e estrutural que lhes atribui 

funções diferenciadas e que deveriam servir como locais de sociabilização, porém, 

nem sempre se mostram adequados às atividades ali realizadas ou não 

correspondem às estruturas físicas implantadas como lojas e ponto de taxi. 

Figura 57 - Outros espaços na Rua João Pessoa 

 
Calçadão da Rua João Pessoa: localizado entre a Av. Rio 

Branco e a Rua Princesa Isabel apresenta uma 

infraestrutura deficiente, ausência de qualidade visual e 

estética do entorno imediato, comprometendo a 

funcionalidade, vitalidade e acessibilidade daquele 

espaço, sendo subutilizado com poucas atividades; a falta 

de tratamento paisagístico, tornando-o pouco atrativo, 

visualmente confuso, desumanizado e desinteressante.  

 
 
 
Praça Kennedy: possui canteiros arborizados que 

sombreiam os bancos ali instalados, piso regular e 

uniforme que facilita a circulação das pessoas; sua 

paginação a destaca das demais calçadas do entorno, 

tendo piso tátil que sinaliza o posicionamento e a 

localização dos bancos, canteiros e orelhão ali existentes. 

Apresenta-se como um ambiente visualmente “limpo”, 

sem muitos ruídos que interfiram na percepção dos seus 

elementos, mostrando-se espacialmente ordenado. 

  
Praça Pe. João Maria: localizada no sítio histórico, possui 

valor simbólico para a cidade e seus habitantes abrigando 

um santuário dedicado à memória do padre que a nomeia, 

servindo como local de romarias. Estrutura física pouco 

atrativa que não valoriza a importância do lugar, com 

alguns canteiros, bancos, bancas e telefones. O piso em 

ladrilho hidráulico apresenta boas condições para 

deslocamento, com demarcação tátil em alguns pontos, 

mas que não atendem às normatizações da NBR 

9050/04.  

 
Largo do Museu Câmara Cascudo: reúne boa parte do 

patrimônio histórico edificado e representativo do 

desenvolvimento urbano da cidade; sendo um local 

adequado à contemplação, com áreas sombreadas, 

espaço livre para atividades diversas (apresentações, 

feiras, exposições etc.). As condições da infraestrutura e 

do mobiliário apresentam problemas semelhantes àqueles 

já levantados em outros locais, comprometendo um local 

de importância histórica, turística e cultural para a cidade. 
 

 
Fotos do autor, abril/novembro 2011/outubro/novembro 2012 
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Segundo Vannucchi (2011, p. 45), “se o meio social e as condições 

específicas em que as pessoas vivem estão intimamente relacionados com o modo 

como elas percebem a si mesmas, é natural que melhor se identifica uma cultura 

quando melhor se conhecem suas raízes”. Pode-se, daí, inferir que a organização, o 

ordenamento, a racionalização e a estética urbana voltadas ao uso dos espaços 

públicos também podem revelar o nível de civilidade existente nas nossas cidades. 

Frequentes intervenções que ocorrem nos espaços públicos das nossas cidades, 

muitas vezes não proporcionam o adequado “resgate” e valorização de tradições e 

costumes que se fazem necessários a manutenção das memórias e culturas locais, 

transformando-os em espaços assépticos, rigidamente ordenados e 

demasiadamente estéticos.  

Conforme Utrilla y Jiménez (2010, p. 123), “quando os designs não se 

baseiam no entendimento social podem cair na certeza relativa. O espaço público 

tem uma responsabilidade especial para entender e servir ao bem público que 

somente é, em parte, uma questão estética”126.  Como nos alerta Gehl (2013, p. 

142), “árvores, bancos e latas de lixo uniformemente distribuídos em uma praça não 

oferecem nem lugares confortáveis para permanência nem um ambiente visual 

agradável”, já que o formalismo, o esteticismo e a austera padronização dos 

espaços públicos e seus elementos urbanos provocam uma rigidez visual e assepsia 

funcional que se tornam desagradáveis aos seus frequentadores.  

Por outro lado, “o caos total, sem qualquer indício de conexão, não é nunca 

agradável” (LYNCH, 1999, p. 06), devendo-se buscar sempre um sentido de 

organização e equilíbrio espacial entre o ambiente construído e o mobiliário urbano a 

fim de tornar o espaço público atrativo e convidativo às manifestações públicas 

criando-se oportunidades para usos, manifestações sócio culturais diversas e para a 

permanência de todos os citadinos.   

 

 

 

                                            

 
126

 Tradução livre: Cuando los diseños no están basados en el entendimiento social, pueden 
caer en la relativa certidumbre. El espacio público tiene una especial responsabilidad para entender y 
servir el bien público, que es sólo en parte una cuestión estética. Utrilla; Jiménez. Op. Cit., 2010. 
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5.3.5 Trecho Viário 5 | Avenida Rio Branco 

Figura 58 - Av. Rio Branco (vista parcial sentido norte - sul) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto autor, outubro 2011. 

Apesar dos problemas de infraestrutura que se apresentam naquele local, 

concentra várias atividades comerciais (lojas e magazines) e de serviços (bancos, 

escolas, bares e restaurantes), que lhe conferem vitalidade própria. A maior 

circulação de pessoas se dá entre a Rua Ulisses Caldas e a Rua João Pessoa, 

criando um quadrilátero de grande movimentação onde se concentram lojas e 

serviços diversos que se tornam ponto de atratividade local.  Nos anos 1990 foram 

feitas propostas para a revitalização do centro da Cidade Alta que incluía a 

reurbanização da Avenida Rio Branco, através dos projetos “Cidade sem Barreiras” 

(1993) e “Cidade para Todos” (1996)127. 

Esse levantamento detectou que o maior número de artefatos de mobiliário 

urbano instalado na área central se concentra nesta avenida, não somente em 

termos numéricos, mas em variedade de modelos e, assim sendo, a mesma foi 

selecionada para uma averiguação mais detalhada sobre as condições de uso do 

mobiliário urbano naquela via. O percurso se deu a partir do cruzamento da Rua 

Juvino Barreto, no sentido norte-sul, em direção ao Viaduto do Baldo, tendo como 

referência para retorno no sentido sul-norte, a Rua Apodi, em direção à Ribeira. De 

acordo com as características ambientais relacionadas à vitalidade urbana, ao fluxo 

                                            

 
127

 Ver Pires (2007). A cidade sem barreiras é para todos? Avaliação das condições de 
deslocamento no bairro da Cidade Alta, Natal/RN, face as intervenções em acessibilidade 
processadas entre 1993 e 1998. UFRN, 2007. 
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de pedestres e de atividades ali realizadas, observou-se, in loco, haver uma redução 

na intensidade de ocorrência das citadas características a partir de pontos 

específicos da avenida, ou seja, que elas ocorriam dentro de fronteiras físicas e 

visuais determinadas. Deste modo, a área de investigação limitou-se, 

geograficamente, às quatro quadras localizadas no lado direito da via e cinco no 

lado esquerdo, delimitadas no sentido norte-sul, pelas Ruas General Osório e Auta 

de Souza, respectivamente. O mobiliário levantado foi organizado e classificado de 

acordo com um agrupamento funcional128
 sugerido por Remesar et al. (2005), 

conforme mostrado no Quadro 3.  

 
Quadro 3 - Agrupamento funcional dos elementos do mobiliário urbano no trecho avaliado 

da Av. Rio Branco segundo levantamento in loco 
 

 
Fonte elaboração do autor, 2013. 

 
 

Visando observar as características estruturais, funcionais e de uso do 

mobiliário disponibilizado naquele espaço público, foi realizado o levantamento 

métrico geral de cada quadra, do leito carroçável, da largura das calçadas e 

localização específica de cada mobiliário instalado, verificando as áreas de 

ocupação nas faixas de acesso, circulação e de serviço. Também foram averiguadas 

as distâncias relativas entre os vários artefatos de mobiliário ali instalados, o 

dimensionamento de cada elemento funcional específico e os recuos de cada um 

dos produtos, em relação à guia do leito carroçável (meio-fio). Nos Mapas 09 e 10 

das Figuras 59 e 60, estão indicados o percurso realizado no trecho e a distribuição 

dos mobiliário em cada quadra, além de alguns referenciais urbanos locais.  

                                            

 
128

 Classificação do mobiliário urbano sugerida por Remesar et al. (2005) in Águas, Op. 
Cit.,2010. P. 26. 

Elementos Mobiliário Quantidade 

de Gestão e Mobilidade Urbana Abrigos de passageiros 02 

de Conforto Urbano Bancos  17 

Bancas/Quiosques 41 

de Informação e Publicidade  Painéis para Orientação de Pedestres 05 

de Redes e Sistemas Urbanos Coletores de Resíduos Sólidos  16 

Orelhões 23 

TOTAL NO TRECHO  104 



211 
 

Figura 59 - Mapa 09 – Av. Rio Branco: percurso realizado no trecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte desenho do autor, setembro 2012 
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Figura 60 - Mapa 10 – Av. Rio Branco: mobiliário urbano e referências visuais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte desenho do autor, setembro 2012 
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Para a operacionalização deste levantamento foram utilizados registros 

fotográficos e representações esquemáticas (plantas baixas e de elevação) das 

situações encontradas em cada trecho da Quadra 1D, tomada como exemplo, que 

podem ser observadas nas Pranchas P01 a P05 (Apêndice 03). 

A avenida mostra também grande fluxo de transporte público coletivo, 

interligando diversos bairros, além da grande circulação de pessoas que trabalham 

naquela área ou se utilizam dos serviços ali existentes. Suas calçadas são amplas, 

com larguras que variam entre 5.50m a 6.00m em alguns trechos, permitindo boa 

distribuição e deslocamento para os pedestres, não fossem constantemente 

ocupadas pelo comércio informal que predomina naquele local e os problemas 

estruturais que prejudicam a mobilidade dos pedestres. A arborização que havia nas 

calçadas até os anos de 1950-1960 foi significativamente reduzida restando, hoje, 

apenas algumas poucas árvores em pontos específicos, distribuídas de maneira 

aleatória e desordenada. A ausência de cobertura vegetal planejada e a presença de 

poucos espécimes ao longo da avenida resultam em um ambiente árido, pouco 

aprazível e pouco atrativo para o cidadão, tendo áreas de sombra projetadas apenas 

pelas marquises das lojas.  

A grande diferença entre os variados gabaritos das edificações, lixo 

espalhado pelas calçadas e a alta concentração de engenhos publicitários que 

encobrem as fachadas dos prédios comerciais, cria ruídos que prejudicam o 

ordenamento visual e a legibilidade daquela área, elevando o nível de poluição 

visual. As construções não apresentam coerência ou unidade entre si já que 

possuem estilos arquitetônicos e tratamentos superficiais tão diversos quanto 

possível, que não produzem uma ideia de continuidade edificada, tendo como 

resultado linguagens por vezes conflitantes: revestimentos, cores, escalas e 

formatos são os mais distintos possíveis.  

As diferentes estruturas de marquises instaladas pelas lojas invadem o 

espaço aéreo das calçadas que, se por um lado oferecem áreas protegidas contra a 

insolação e chuva por outro causam descontinuidade e desarmonia visual, devidos 

às diferentes proporções, materiais, cores, alturas, formatos e acabamentos 

superficiais utilizados, conforme a Figura 58E, muitas das quais contrariam 

normatizações municipais quanto ao dimensionamento e instalação desse tipo de 

estrutura. Como as marquises, o mobiliário ali instalado também
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não mostra organização adequada em termos de quantidade, distribuição ou 

posicionamento nas calçadas, sendo colocados de diversas maneiras, mesmo 

quando estão dentro da faixa de serviço destinada a esse tipo de artefato urbano 

criando situações de desordem estrutural e funcional, interferindo negativamente na 

percepção visual dos pedestres, tornando o local pouco atrativo, confuso e 

esteticamente desagradável, conforme pode-se constatar na Figura 61 D.  

 
Figura 61 - Foto à Esquerda (E) desorganização física e desordem visual; Foto à Direira (D) excesso 

de elementos e funções no espaço púbico prejudica a organização e a legibilidade. 
 

 
Fotos do autor, agosto/novembro 2011. 

 
Em vários locais é possível constatar a sobreposição de mobiliário que 

desempenham a mesma função, interferindo na ordem física e visual do ambiente, 

gerando dubiedade de informações, além de comprometer a mobilidade do pedestre 

ocupando, desnecessariamente, o espaço público com artefatos repetidos, 

proliferando modelos diferentes (variantes) de um mesmo produto. 

A infraestrutura urbana pouco atende às necessidades dos cidadãos, 

notadamente as PMR’s, pois sinais luminosos de trânsito, placas toponímicas, 

plataformas para usuários de ônibus ou guias rebaixadas, ainda não foram 

adequadamente adaptados ou não correspondem às exigências da atual NBR em 

vigor, quanto aos materiais, localização, fluxo de pedestres e sinalização, dentre 

outros aspectos gerais.  

Por outro lado, prestadores de serviços técnicos ligados à telefonia e 

iluminação públicas, publicidade, sinalização normativa e institucional, devem estar 

cientes dos impactos que a instalação não planejada ou incorreta de determinados 

equipamentos urbanos, pode ocasionar ao espaço público e à paisagem urbana, 

gerando ruídos visuais e físicos que interferem diretamente na percepção do 

E D 
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ambiente tal como de seus elementos, comprometendo não apenas os usos e 

atividades, mas também a qualidade visual e física daqueles espaços como 

demonstrado na Figura 62.  

Figura 62 - Alteração na percepção da edificação após eliminação de ruídos visuais. 
 

 
 
A bem-sucedida restauração deste prédio 
histórico (imagem superior) valorizando o 
aspecto simbólico da edificação é comprometida 
pela fiação dos postes instalados à sua frente, 
“sujando” a paisagem, causando ruídos visuais 
que interferem na leitura e na percepção do 
conjunto. Na figura inferior foi feita uma 
simulação suprimindo os postes e a fiação que 
passam defronte ao prédio. Observe-se que, 
apesar de terem o mesmo tamanho, o prédio 
acima parece menor e a visualização dos 
detalhes sofre maior interferência, demonstrando 
como diferentes elementos com diferentes 
escalas, materiais, cores e formatos influenciam 
a percepção visual dos indivíduos, neste caso, 
negativamente, devido à inadequação dos 
artefatos ali instalados.  

 

Foto do autor, agosto 2011. 
 

O número de unidades de artefatos urbanos necessários ao uso, à 

organização dos espaços públicos, à sua apropriada localização e ao 

posicionamento no ambiente, deve ser definido a partir de critérios de seleção 

objetivos relativos aos tipos, funções e qualidade do mobiliário e espaços que se 

deseja atribuir à cidade, considerando as demandas por serviços públicos em áreas 

e contextos específicos, com a finalidade de preservar a paisagem e a estrutura 

urbanas.  

Instalar mobiliário em locais onde há pouca demanda, conduz a subutilização 

do elemento e, consequentemente, sua depreciação funcional, estrutural e material 

uma vez que nem sempre há um planejamento voltado a manutenção e 

conservação desses artefatos, notadamente se estão implantados em locais de 

pouco uso ou acessibilidade. Do mesmo modo, instalar quantidade superior à 

demanda, gera sobreposição funcional, proliferação de variantes formais, cria 
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obstáculos físicos e visuais e causa o entulhamento de objetos desnecessários no 

espaço público. De acordo com Gehl (2013, p. 123),  

 

 

Para que uma caminhada seja confortável, inclusive quanto às distâncias e 
ao ritmo aceitáveis, é preciso que haja espaço para andar sem muitas 
interrupções ou obstáculos. Muitas vezes essas qualidades estão presentes 
em áreas exclusivas para pedestres, mas são raras nas calçadas de muitas 
cidades. Pelo contrário, é impressionante observar quantos obstáculos e 
dificuldades foram incorporados à paisagem do pedestre no decorrer dos 
anos. Sinais de tráfego, postes de iluminação, parquímetros e todos os tipos 
de aparelhos de controle são sistematicamente colocados nas calçadas, 
para não “atrapalhar a rua”. Veículos estacionados sobre a calçada ou em 
parte dela. Bicicletas mal estacionadas, anúncios e placas dispostos 
desordenadamente completam o quadro, onde os pedestres precisam 
manobrar, como esquiadores descendo uma pista de slalom, para andar em 
uma calçada que, já de início, é estreita demais. 

 

 

À medida que as cidades crescem juntamente com o aumento da sua 

população, outros hábitos e costumes criam novas necessidades urbanas e neste 

contexto dinâmico do ambiente urbano, o mobiliário surge como resposta atender 

adequadamente tais solicitações. Não apenas por motivações ligadas a fatores de 

ordem econômica, social, cultural, ambiental e física, mas também por razões 

estéticas geralmente atreladas a um conceito ético e filosófico da sociedade, tais 

como: cidade sustentável, cidade acessível etc.  

Também se faz necessário considerarmos a relação estética formal entre os 

elementos do mobiliário urbano e o espaço público, uma vez que aqueles “[...] 

devem se harmonizar com a estética ambiental, sem alterar a idiossincrasia da 

paisagem urbana e proporcionar um entorno físico mais acolhedor, simples e 

compreensível” (REBOLLOS, 2004, p. 14)129, já que tais objetos fazem parte da vida 

cotidiana da cidade.  

 

                                            

 
129

 Tradução livre: Además, deben armonizar con la estética ambiental, no alterando la 
idiosincrasia del paisaje urbano, y proporcionar un entorno físico más acogedor, sencillo y 
comprensible. Rebollos, Marta Fdez. Mobiliario urbano: un elemento diferenciador en las ciudades. 
Espanha, 2004. p. 14. 



217 
 

5.4  Calçadas da Cidade Alta: problemas demais, cidadania de 

menos... 

A Lei Orgânica do Município de Natal Nº 275/2009, define em seu artigo 2º, 

calçada como sendo,  

 

 

[...] a parte integrante da via pública não destinada à circulação de veículos, 
normalmente segregada e em nível diferente, destinada à circulação de 
pessoas, bem como a implantação de mobiliário urbano, equipamentos de 
infraestrutura, vegetação, sinalização e outros fins, quando possível. 
Parágrafo único. A execução, manutenção e conservação da calçada e a 
instalação de mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura, vegetação 
e sinalização, entre outros equipamentos permitidos por Lei, devem 
garantir o deslocamento de qualquer pessoa pela via pública, 
independente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou 
percepção, com autonomia e segurança

130
 (grifo nosso). 

 

 

Contudo, se há uma lei municipal que dispõe sobre a regulamentação das 

calçadas para o município de Natal em todos os aspectos relativos a direitos, 

deveres e estruturação, por que as calçadas da cidade são tão irregulares? A 

resposta está na falta de consenso entre os diversos órgãos públicos da gestão 

municipal a respeito das responsabilidades pela manutenção, conservação e 

reparação das calçadas; enquanto isto, o pedestre potiguar busca sua própria 

solução...  

Conforme o estudo do Mobilize Brasil (2013), as calçadas de Natal obtiveram 

média geral de 4,19 pontos, revelando que, para uma capital cujo turismo é um dos 

pilares da economia local, o nível de adequação das vias destinadas aos pedestres 

está muito aquém daquilo considerado bom índice de caminhabilidade, que é 

superior a oito pontos, donde se pode concluir que não é fácil ser pedestre na cidade 

e que seus passeios servem para toda sorte de coisas, exceto caminhar de modo 

seguro. Como determina a NBR 9050/2004131 no item 6. Acessos e circulação/6.1 

                                            

 
130

 Documento disponível em: http://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-promulgada-275-
2009-natal-rn_175803.html. Acesso em: 21/08/2013. 

 
131

 Documento disponível em: 
http://www.centroruibianchi.sp.gov.br/usr/share/documents/ABNTNBR9050_2004Vc_2005.pdf. 
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Circulação-aspectos gerais,  
 

 
[...] os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante 
sob qualquer condição, que não provoque trepidação em dispositivos com 
rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê). [...] Recomenda-se evitar a 
utilização de padronagem na superfície do piso que possa causar sensação 
de insegurança (por exemplo, estampas que, pelo contraste de cores, possa 
dar a impressão de tridimensionalidade). 

 

 

As calçadas de algumas vias, como a Av. Rio Branco, Av. Deodoro da 

Fonseca e Rua João Pessoa, possuem boa largura que permitiria caminhabilidade 

adequada, não fossem os problemas estruturais que as tornam praticamente 

intransitáveis. Lojas, lanchonetes e alguns donos de bancas distribuem, no intuito de 

satisfazer suas necessidades particulares, sobre o passeio, balcões, mesas, 

cadeiras, churrasqueiras e outros apetrechos, reduzindo o espaço livre destinado à 

circulação, atrapalhando os pedestres; já as calçadas da Av. Câmara Cascudo e 

Rua Pe. João Manuel, possuem pavimentação regular, sem muitas imperfeições ou 

desníveis acentuados, porém chegam a ser tão estreitas que se torna difícil 

caminhar por elas, principalmente quando há um fluxo maior de pessoas em 

direções opostas, como ilustrado na Figura 63.  
 

Figura 63 - Foto à Esquerda (E) Calçada na Rua Pe. João Manuel: como caminhar? Foto à Direita (D) 
Calçadão da Rua João Pessoa: piso desnivelado, valas abertas, poste no meio da calçada, risco à 

integridade física e dificuldade à movimentação das pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos do autor, abril 2011/novembro 2012. 
 

                                                                                                                                        

 
Acesso em: 21/08/2011. 

E D 
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A utilização de materiais, tratamentos e estruturas imprópria ao deslocamento 

dos pedestres que provocam instabilidade e desequilíbrio para a maioria das 

pessoas, mais destacadamente idosos, cadeirantes e pessoas com restrições 

temporárias. Apesar de terem sido submetidas a um processo de readequação de 

suas estruturas voltadas para as questões da acessibilidade urbana, dentre elas as 

calçadas e o mobiliário, observa-se que as alterações feitas naquela época (década 

de 1990), se encontram suplantadas e inadequadas à sua realidade atual.  

A situação apresentada expõe a falta de adaptação às novas exigências 

normativas, as mudanças de comportamento da população, aos novos usos 

incorporados ao espaço público ao longo dos anos, como também as recentes 

transformações tecnológicas e questões da sustentabilidade urbana para as cidades 

contemporâneas. 

Calçadas atualmente reformadas incorporam alguns parâmetros necessários 

à acessibilidade e à mobilidade, como piso nivelado e sinalização tátil (ladrilho 

texturizado) indicando a posição dos elementos e os limites para pessoas com 

deficiência visual; todavia, não se trata de um padrão geral encontrado nos passeios 

do centro investigado nem, tampouco, na cidade, como um todo, tratando-se de 

intervenções pontuais que ocorrem não apenas em calçadas do centro, mas 

também em outras áreas da cidade, relacionadas diretamente à iniciativa privada, 

pois quando o imóvel é reformado ou se trata de uma nova construção, geralmente a 

calçada à frente da edificação é anexada à obra ficando suas características sujeitas 

ao bom senso do proprietário e dos projetistas que tentam imprimir uma adequação 

às normatizações técnicas da ABNT, relativas à acessibilidade. 

 

 

Os imóveis têm todo direito de expor sua fachada na calçada, podendo ter 
portas abertas diretamente sobre a mesma, assim como vitrines 
expositoras, janelas ou outras formas de abertura. O que não pode, 
entretanto, é utilizar-se desta prerrogativa e limitar ou provocar insegurança 
no uso da calçada por parte de qualquer transeunte. 
As restrições e ordenamentos do uso das calçadas ficam a cargo de cada 
Administração Municipal, respeitando suas funções sociais e a igualdade de 
direitos a todos os usuários, sem impedimentos ou criação de situações 
perigosas ou impeditivas (SEMOB/MC, 2006, p. 93). 

 

 

A variedade de revestimentos utilizados na pavimentação não corresponde às 



220 
 

normatizações da NBR 9050 no tocante aos parâmetros para acessibilidade urbana 

(segurança, padronização e nivelamento), em que a falta de manutenção periódica e 

preventiva resulta em calçadas defeituosas e irregulares que tornam o caminhar 

uma atividade arriscada para todos os cidadãos. Condições inadequadas para a 

caminhabilidade comprometem não apenas a relação do pedestre com o espaço 

físico onde atua como dificulta a organização e a instalação do mobiliário urbano 

influindo negativamente no desempenho de suas funções práticas, como mostrado 

na Figura 64.  

 
Figura 64 - Pavimentação inapropriada para caminhabilidade e instalação inadequada do  

mobiliário comprometem a qualidade visual e funcional do espaço público 

 

 
 
 
 
 
 
 
Piso irregular, desnivelado, má qualidade do 
material empregado na pavimentação, na execução 
e no acabamento; 
Falta de manutenção e limpeza urbanas provocam 
o acúmulo de resíduos no próprio produto e 
próximo a ele  compondo um quadro de desleixo e 
desrespeito para com o usuário e a própria cidade. 
 

 
Foto do autor, Av. Afonso Pena, Natal/RN – maio, 2012  

 

Sobre as condições dos pisos para a movimentação dos pedestres Gehl 

(2008, p. 149)132 afirma que, 

 

 

A circulação dos pedestres é muito sensível ao pavimento e às condições 
da superfície. Os paralelepípedos, a areia, o cascalho solto e um terreno de 
superfície irregular, são inadequados na maioria dos casos, sobretudo para 
aqueles que têm dificuldades para caminhar. [...] As pessoas evitam os 
pavimentos molhados e escorregadios, a água, a neve e a lama, sempre 

                                            

 
132

 Tradução livre: La circulación peatonal es muy sensible al pavimento y a las condiciones 
de la superficie. Los adoquines, la arena, la grava suelta y un terreno de superficie irregular resultan 
inadecuados, en la mayoría de los casos, sobre todo para quienes tienen dificultades para 
caminar.[...] La gente evita los pavimentos mojados y resbaladizos, el agua, la nieve y el fango, 
siempre que puede. En estas circunstancias, quienes tienen problemas para caminar sufren las 
peores molestias. Gehl. Op. Cit., 2008. 
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que podem. Nessas circunstâncias aqueles com problemas para caminhar 
sofrem os piores incômodos. 
 

 

Por este motivo, é essencial que as condições da infraestrutura dos 

pavimentos existentes no espaço público estejam voltadas ao bem-estar, ao 

conforto, à segurança e à velocidade do deslocamento dos pedestres, pois locais 

que apresentam baixa qualidade das suas calçadas (desniveladas, esburacadas, 

ausência de iluminação pública e edificações degradadas), não oferecem condições 

adequadas para o pleno desempenho da caminhabilidade e da vida na cidade.  

Problemas de infraestrutura podem ser solucionados através dos meios 

técnicos adequados, porém quando se trata de comportamentos sociais as soluções 

são quase impossíveis de serem implantadas. A falta de bom senso e cidadania de 

algumas pessoas gera situações de desrespeito aos pedestres, sejam eles pessoas 

que apresentam mobilidade física reduzida ou não, ameaçando suas vidas, devido à 

egoísta e errônea ideia de conforto individual e do menor esforço, o que dificulta a 

vida de todos na cidade, exemplificados na Figura 65.  

 
Figura 65 - “Lei de Gerson”133 - desrespeito às leis de trânsito e falta de civilidade. Foto à Esquerda 

(E) Veículo estacionado sobre calçada obstaculiza a passagem dos pedestres; Foto à Direita(D) 
reboque estacionado junto ao orelhão impede seu uso pelas pessoas,  

comprometendo a funcionalidade do elemento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto do autor, Av. Deodoro da Fonseca, Natal/RN - novembro 2011/agosto 2012 

                                            

 
133 “Na cultura midiática brasileira a Lei da Vantagem ou Lei de Gérson é um princípio em que 

determinada pessoa ou empresa deve obter vantagens de forma indiscriminada, sem se importar com 
questões éticas ou morais [...] A expressão originou-se em uma propaganda de 1976 criada pela Caio 
Domingues & Associados, que havia sido contratada pela fabricante de cigarros J. Reynolds, 
proprietária da marca de cigarros Vila Rica, para a divulgação do produto”. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_G%C3%A9rson Acesso em: 01/04/2014. 

E D 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moral
http://pt.wikipedia.org/wiki/1976
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cigarro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Rica_(cigarros)
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Quanto às diferenças de nível no ambiente urbano, Gehl (2008, p. 157)134 

explica que, 

 

 

As diferenças de nível são uma verdadeira complicação. Nos espaços 
exteriores existem boas razões para que sejam evitadas completamente as 
mudanças de nível ou, pelo menos, projetar os elementos de conexão de 
maneira que seu uso seja tão fácil e psicologicamente prático quanto 
possível. [...] Em situações nas quais a circulação do pedestre deva subir ou 
baixar, em geral são preferíveis as rampas relativamente planas ao invés 
das escadas. As rampas também permitem que as pessoas manobrem mais 
facilmente os carrinhos de bebê e as cadeiras de roda. Assim, regra 
principal aplicável à circulação dos pedestres e às diferenças de nível é que 
se deve evitar as variações de nível, sempre que possível. Caso seja 
necessário fazer com que os pedestres subam ou desçam, deve-se usar as 
rampas e não as escadas. 

 

 

Como explicitado e orientado pela SEMOB/MC, 2006, p. 94-96, 

 

 

Determinados materiais são versáteis para a produção de desenhos 
exclusivos – mosaico em pedra portuguesa, por exemplo  –  porém 
necessitam de uma exemplar mão-de-obra (sic) para que seu assentamento 
produza uma total regularidade de superfície evitando a trepidação na 
circulação de uma cadeira de rodas ou o tropeçar de uma pessoa idosa ou 
gestante. 
Na verdade, existem muitos materiais, pedras, por exemplo, que devem ser 
evitados em pavimentação de calçadas não somente por sua superfície 
individual mas principalmente por sua dificuldade de assentamento de forma 
regular. [...] 
É importante entender que a textura de um piso é um dos principais 
elementos de orientação de pessoas com deficiência visual. A cor também é 
um elemento de grande importância para os indivíduos que possuem visão 
baixa, como os idosos. 
Tratar esses materiais com preocupação técnica é de extrema importância, 
tamanha sua validade. Deve-se evitar mudanças radicais ou extremas para 
não se causar um impacto de insegurança ou um desequilíbrio gratuito.  

 

                                            

 
134

 Tradução livre: Las diferencias de nivel son una verdadera complicación. En los espacios 
exteriores hay buenas razones para evitar completamente los cambios de nivel o, al menos, diseñar 
los elementos de conexión de manera que su uso sea tan fácil y psicológicamente práctico como sea 
posible. […] En las situaciones en que la circulación peatonal debe subir o bajar, en general son 
preferibles las rampas relativamente planas en vez de las escaleras. Las rampas también permiten 
que la gente maniobre más fácilmente con los cochecitos de niño y las sillas de ruedas. Así pues, la 
regla principal aplicable a la circulación peatonal y las diferencias de nivel es que deben evitarse las 
variaciones de nivel siempre que sea posible. Si es necesario hacer subir o bajar a los peatones, se 
deberán usar las rampas, no las escaleras. Gehl. Op. Cit., 2008. 
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Fatores de impedância, como desníveis acentuados entre pisos, inclinações 

exageradas e obstruções das calçadas por buracos e entulhos, como mostrado na 

Figura 66, criam barreiras físicas e psicológicas e interferem no ato de caminhar 

pelas vias do centro. Mesmo em locais onde existem guias rebaixadas há problemas 

quanto à inclinação acentuada e ao desnível entre a calçada e o leito carroçável, tipo 

de material utilizado, guias quebradas, sem manutenção e sinalização. 

Figura 66 - Obstáculos à acessibilidade e ao deslocamento dos pedestres na área central 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos do autor, outubro 2012. 
 

Na Figura 66 apresentam-se diferentes níveis entre calçadas no espaço 

público obstaculizam a mobilidade, dificultam o acesso às estruturas e serviços 

urbanos por qualquer pessoa e embaraçam o deslocamento dos pedestres. 

Paginações diferentes utilizadas na composição dos pisos das calçadas não 

conferem coerência visual, pois alteram os aspectos da estereotomia135, 

prejudicando a qualidade do desenho já que não se harmonizam entre si, perdendo-

se o sentido de continuidade e unidade espacial, “seccionando” vários trechos do 

pavimento sem uma funcionalidade aparente. Além disso, contrariam regras de 

normatização técnica, implicando em percepções e leituras diversas de um mesmo 

espaço, ao mesmo tempo em que não justificam tal procedimento, visto que não há 

uma relação funcional, racional ou estético-simbólica direta entre a edificação, o 

espaço público e o tipo de calçada ali construída, como visto na Figura 67. 

 

                                            

 
135

 Estereotomia é a ciência que se ocupa do corte dos materiais utilizados na indústria da 
construção civil como madeiras e pedras. Em relação às calçadas, o conceito faz referência à 
organização, composição, seleção e execução de tipos de pavimentos segundo uma ordem e função 
específicas. (Nota do autor). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
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Figura 67 - Inadequações funcionais, racionais, estéticas e normativas das calçadas dificultam os 
deslocamentos dos pedestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos do autor, novembro 2011/outubro, novembro 2012. 

 

Na Figura 67 observam-se buracos no piso, peças soltas, consertos mal 

executados, revestimentos variados que alteram a estereotomia e não criam ideia de 

unidade nas calçadas demonstram a falta de qualidade no espaço público e para o 

bem-estar urbano. 

O ladrilho hidráulico predomina na maior parte dos trechos percorridos, 

mostrando-se um revestimento eficiente para caminhada quando não há peças 

soltas, quebradas, desniveladas ou em falta, porém é frequente sua substituição por 

outros materiais, tais como lajotas de pedra, blocos de cimento texturizados e piso 

cerâmico, mas que nem sempre são soluções apropriadas às funções e atividades 

em um contexto ambiental particular. Conforme orienta o Caderno 02 do Brasil 

Acessível, os materiais empregados nas calçadas devem, obrigatoriamente, ser 

assentados de modo que resultem em uma superfície totalmente plana e regular a 

fim de evitar trepidações para aqueles que utilizam cadeiras de rodas ou carrinhos 

de bebe, ou ainda, tropeços em pessoas idosas, gestantes ou com restrições 

motoras. 

Mesmo a vegetação a ser distribuída sobre as calçadas, deve ser 

devidamente sinalizada por meio de piso tátil indicando o posicionamento do 

canteiro, como forma de evitar a criação de obstáculos e prováveis acidentes. As 

espécies vegetais devem ser cuidadosamente selecionadas para plantio evitando-se 

que, futuramente, destruam os passeios dificultando o tráfego de pedestres pela 

exposição de suas raízes, conforme orienta o Caderno 02 – Construindo a Cidade 

Acessível (2006, p. 89), 



225 
 

 

As árvores também fazem parte da classificação do mobiliário urbano 
apresentado pela NBR 9.283 da ABNT; [...]. 
Árvores, arbustos, palmeiras, forrações, qualquer tipo de vegetação 
implantada no espaço de uso público deve atender às questões da 
mobilidade para que se comporte de forma acessível, inclusive para as 
pessoas com dificuldades na locomoção e movimentação. 

 

 

O plantio deve ser feito dentro da faixa de implantação próxima à guia e não 

no meio da faixa livre, a fim de evitar situações embaraçosas e inadequadas aos 

pedestres, como mostrado na Figura 68, segundo a qual a árvore que, deveria 

posicionar-se dentro da faixa de implantação destinada ao plantio de vegetação, 

está plantada no meio da faixa livre. 

 
Figura 68 - Vegetação nas calçadas deve obedecer normatizações específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto do autor, outubro 2012. 

 

Canteiro posicionado no meio da faixa livre que deveria estar totalmente 

desobstruída para circulação dos pedestres, não havendo sinalização tátil ao redor 

do canteiro que indique às PMR’s a existência de tal elemento no centro da calçada.  

A falta de bom-senso e o desconhecimento ou desconsideração das 

normatizações relacionadas às temáticas da acessibilidade e mobilidade urbanas, 

acabam produzindo interferências negativas no espaço público que acabam 

tornando o cotidiano de todos os cidadãos mais difícil e frustrante quanto ao 

atendimento de suas necessidades urbanas.  

Soluções contrárias às normatizações da NBR9050/2004 comprometem não 

apenas a acessibilidade e a mobilidade, mas também a própria funcionalidade, 
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ordenamento e estética do espaço público urbano de vez que são criadas barreiras 

físicas e visuais que interferem na percepção, organização e no uso desses espaços 

pelos cidadãos prejudicando não apenas a realização de atividades cotidianas, 

porém causando desconforto, insatisfação e riscos à integridade física das pessoas.   

As más condições da infraestrutura da cidade e a baixa qualidade física dos 

seus espaços resultam em sua “pobreza” visual, decorrente da desordem espacial, 

da sobreposição de estruturas e também da desvalorização do caráter simbólico-

cultural dos seus lugares. Conforme nos aponta Alexandros Washburn (2013, p. 02), 

na cidade “o pedestre é o mais importante. Caminhar é a atividade mais importante 

na cidade, tanto pelo lado cultural como pela sustentabilidade”136. 

5.5 “No meio do caminho tinha um orelhão, tinha um orelhão no meio 

do caminho”: características gerais do mobiliário urbano nos 

trechos investigados 

Na maior parte das situações averiguadas dificilmente as determinações 

concernentes aos distanciamentos relativos137 são cumpridas quando da instalação 

e posicionamento dos diversos tipos de elementos urbanos naqueles espaços, tendo 

por consequência, uma distribuição irregular de artefatos, ao longo dos trechos. 

Assim sendo, dentre as atribuições básicas do mobiliário, a organização e o 

ordenamento dos espaços públicos perdem seu sentido e validade incutindo, nos 

usuários, uma interpretação equivocada sobre as funções práticas, estéticas e 

simbólicas que tais elementos desempenham no contexto da cidade.  

O mobiliário é um sistema integrado de produtos voltados ao uso coletivo e 

social dos espaços públicos, tendo por finalidade a prestação de serviços 

específicos que atendam às necessidades do cidadão oferecendo-lhe facilidades e 

conforto no ambiente urbano. Para tanto é preciso um planejamento adequado na 

distribuição e na organização do mobiliário urbano, como forma de se criar espaços 

acessíveis, ordenados e funcionais que possam servir como referencial ao cidadão. 

                                            

 
136

 Washburn, Alexandros. Caminhar é a atividade mais importante nas cidades. Folha de 
São Paulo. São Paulo, SP, 31 de agosto de 2011. Disponível em: 
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/16818.  Acesso em: 08/06/2013. 

137
 As distâncias relativas se encontram disponíveis para consulta e aplicação no Manual para 

implantação de mobiliário urbano na Cidade do Rio de Janeiro/IBAM (1996), na ABNT, através da 
NBR9050/2004 e no Caderno 02 do Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana/Brasil Acessível 
da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades (2005). 



227 
 

Também não é necessário criar arranjos rígidos e inflexíveis na distribuição e 

implantação do mobiliário urbano que restrinjam futuras adaptações ou modificações 

derivadas de mudanças tecnológicas, econômicas, sociais e urbanas. Todavia, 

devem-se estabelecer padrões que permitam a flexibilidade e a versatilidade dos 

produtos no espaço urbano, sendo eficientemente úteis para garantir a mobilidade 

adequada e a acessibilidade a todos os usuários possibilitando, inclusive, a 

interação entre os cidadãos e as estruturas urbanas. 

Vale salientar que nem sempre as recomendações para instalação e 

posicionamento acessíveis dos telefones nos espaços públicos são seguidas, 

provocando situações embaraçosas como aquelas apresentadas na Figura 69, 

frustrando os usuários quanto ao tipo de serviço que deveria ser-lhe oferecido, 

tornando o ambiente urbano e suas estruturas, menos segregador e excludente. 

 
Figura 69 – Foto à Esquerda (E) mau posicionamento do produto torna-o inacessível para diferentes 

tipos de usuários; Foto à Direita (D) altura incorreta do aparelho dificulta seu uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos do autor, julho 2012. 
 
 

Para a instalação do mobiliário urbano sobre os passeios públicos, deve ser 

levada em consideração informações importantes quanto aos materiais, o design e a 

funcionalidade desses artefatos uma vez que sua localização, posicionamento e 

quantidade podem facilitar ou dificultar a circulação dos pedestres, como também 

tornar seu acesso e uso mais difícil, notadamente por aquelas pessoas que 

apresentam certas restrições físicas temporárias ou permanentes como cadeirantes, 

obesos, cegos, crianças e idosos.  

A implantação do mobiliário apartada de uma abordagem sistêmica e de uma 

gestão integrada, não apenas prejudica o uso da infraestrutura urbana e seus 

E D 
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diversos elementos (calçadas, guias, rampas, sinalização etc.) mas também 

compromete a qualidade de vida dos cidadãos, implicando em custos financeiros e 

sociais para a cidade, uma vez que os espaços públicos gradativamente perdem seu 

poder de organização, ordenamento e atratividade, criando situações inadequadas 

para a disposição do mobiliário urbano nas calçadas, bem como desvia e subverte a 

apropriação dos espaços públicos, tornando-os ineficientes, pouco acessíveis e 

desorganizados, como exemplificado na Figura 70. 

 
Figura 70 - Inadequação funcional e racional não definem usos  

nem ordenamento espacial. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto do autor, abril 2011. 
 
 

Em relação ao mobiliário instalado, os problemas de acessibilidade se 



229 
 

referem principalmente ao posicionamento, à condição de uso e invasão da faixa de 

circulação destinada ao pedestre. Vários artefatos estão dispostos de modo 

inadequado ao fluxo de circulação, distantes dele ou invertido a ele; outros têm 

alturas impróprias para alcance e produtos quebrados dificultam o uso do produto 

pelos cidadãos.  

Portanto, a fim de prever e tentar evitar que tais situações ocorram, é preciso 

que o planejamento, projeto e design do mobiliário urbano seja entendido com algo 

sistêmico estreitamente relacionado ao espaço público e as condições da 

infraestrutura do entorno. 

5.5.1 Abrigos de passageiros  

Dois parâmetros importantes devem ser considerados quando do 

planejamento e design dos abrigos de passageiros: sua zona de acesso, que precisa 

estar adequada ao uso e à circulação facilitando o ingresso de todos os usuários ao 

transporte coletivo de modo funcional e seguro e sua zona de permanência, que 

deve mostrar-se confortável, acessível, segura e informativa, porém as 

características físico-ambientais do entorno urbano e o contexto sociocultural da 

população a ser atendida pelo sistema de transporte público, são, talvez, um 

aspecto fundamental que também deva ser observado quando se deseja implantar 

abrigos numa cidade. Logo, de nada vale implantar abrigos modernos, de alta 

tecnologia em locais cujas calçadas estão desniveladas, esburacadas, sujas; o 

sistema viário é ineficiente e obsoleto e onde as pessoas possuem baixo nível de 

educação e civilidade urbanas que possibilitem o efetivo uso das facilidades do 

sistema, preservem as estruturas e os serviços públicos então disponibilizados. 

Quando as diferenças e desigualdades existentes na estruturação do espaço 

público são aspectos marcantes do ambiente onde o mobiliário se insere, torna-se 

difícil e pouco provável desenvolver-se uma identidade urbana que possa ser 

materialmente expressa por meio dos elementos configuradores do mobiliário. 

Segundo Cazorla et al. (2010, p. 60)138, 

                                            

 
138

 Tradução livre: Una parada debe aportar una zona cubierta o palio que proteja de la lluvia 
o el sol, paramentos laterales frente al viento, disponer de elementos de descanso, señalización 
relativa al medio de transporte de que se trate (línea y su recorrido) y una iluminación adecuada que 
aporte visibilidad y seguridad en la espera nocturna. Cazorla et al. Op. Cit., 2010. 
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Uma parada deve proporcionar uma zona coberta ou pálio que proteja da 
chuva ou do sol, proteções laterais contra o vento, dispor de elementos de 
descanso, sinalização relativa ao meio de transporte do qual se trate (linha 
e seu percurso) e uma iluminação adequada que proporcione visibilidade e 
segurança para a espera noturna. 

 

 

Assim sendo, para que o mobiliário possa ser adequadamente instalado e 

desempenhar satisfatoriamente suas funções práticas, estéticas e simbólicas 

atendendo às expectativas dos usuários, é necessário que as condições da 

infraestrutura local, assim como o nível de responsabilidade e civilidade urbanas 

sejam parte importante de uma gestão integrada e participativa que proporcione o 

envolvimento e compromisso de todos aqueles que utilizam e configuram o espaço 

público e a própria urbe, objetivando transformar a cidade e seus espaços urbanos, 

em locais de sociabilidade, do bem-estar, do conforto e da segurança, 

estabelecendo vínculos emocionais e afetivos que promovam o sentimento de 

identidade urbana, valorizem o cidadão.  

Da mesma forma que os demais artefatos urbanos, os abrigos locais também 

não constituem parte de um sistema integrado de produtos coerentes entre si e o 

entorno, resultando em objetos isolados que não conferem unidade funcional, 

estrutural ou estética ao ambiente ou, ainda, organizem o espaço público conferindo-

lhe ordenamento e uso específicos. De acordo com Cazorla et al. (2010)139 a 

respeito da finalidade dos abrigos, 

 

 

Do ponto de vista da acessibilidade, é um dos elementos menos 
observados como objeto já que as recomendações gerais são direcionadas 
apenas para a capacidade necessária de contenção de usuários e na 
elevação da altura da calçada, com a finalidade de se criar uma plataforma 
que facilite o acesso ao transporte. Ocasionalmente se contempla o espaço 
necessário para o uso de plataformas elevatórias para cadeira de rodas 

                                            

 

139
 Tradução livre: Desde el punto de vista de la accesibilidad es uno de los elementos menos 

observados como objeto ya que las recomendaciones generales se centran en la amplitud necesaria 
y la elevación de altura de la acera con el fin de crear una zona de andén que facilite el acceso al 
transporte. Ocasionalmente se contempla el espacio necesario para el uso de plataformas elevadoras 
para sillas de ruedas (utilizadas en los autobuses de piso alto). Otra recomendación, cada vez más 
generalizada, es la inclusión de información táctil que permita al discapacitado visual verificar la línea 
de autobús y su recorrido. Cazorla et al. Op. Cit., 2010. p. 60. 
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(utilizadas nos ônibus de piso alto). Outra recomendação, cada vez mais 
generalizada, é a inclusão de informação tátil que permita ao deficiente 
visual verificar a linha de ônibus e seu percurso. 
 

 

Embora o IBAM (1996) e a NBR 9050/04 definam algumas orientações para a 

implantação mais ordenada de abrigos de passageiros no espaço público no intuito 

de facilitar a organização e o ordenamento dos elementos no meio urbano, 

garantindo a acessibilidade e a livre circulação, conforme mostrado na Figura 71, 

constata-se que os abrigos instalados nas vias investigadas estão longe de atender 

a tais orientações não somente em relação às características físicas do espaço 

público, mas também em referência aos demais elementos que compõem o entorno 

imediato tais como os telefones públicos, quiosques, arborização e a própria 

condição física das calçadas onde devam ser implantados. 

 
Figura 71 - Distâncias relativas indicadas para a implantação de abrigos de  

passageiros nas calçadas. 
 

 
Fonte Manual para implantação de mobiliário urbano na  

cidade do Rio de Janeiro, 1996, p. 60. 
 
 

Assim, os abrigos deveriam receber especial atenção em seu design e no 

planejamento, pois são artefatos que exercem grande interferência no espaço 

público, seja por sua escala ampliada em relação aos demais elementos, ocupando 



232 
 

área significativa das calçadas mas também porque estabelecem uma relação de 

uso mais próxima e estreita com os habitantes, devendo fornecer-lhes proteção, 

segurança e comodidade. De qualquer modo, é importante observar como as 

relações visuais e ambientais estão atreladas à localização e posicionamento dos 

abrigos, já que muitas vezes, esses artefatos passam a ser elementos da referência 

local do entorno para os habitantes de determinadas áreas urbanas, como os 

subúrbios e periferias. 

5.5.2.1 Abrigos  

Do ponto de vista da funcionalidade, não protegem os usuários da incidência 

do sol, da chuva, dos ventos, sendo desconfortáveis. A pouca e deficiente 

manutenção desses elementos resultam em processo acelerado de desgaste de sua 

estrutura, comprometendo o desempenho de suas funções representando, muitas 

vezes, perigo aos cidadãos. Embora disponham de painéis para a disponibilização 

de informações sobre itinerários, horários ou percursos, são utilizados apenas para a 

exibição de publicidade, reduzindo o caráter funcional e de uso do produto; além 

disto, não dispõem de iluminação noturna para iluminar toda a estrutura e o entorno 

próximo, criando sensação de insegurança. São mal dimensionados para o número 

de pessoas que neles se abrigam e como produtos de grande porte e mau 

localizados, ocupam grandes áreas das calçadas, criando obstáculos aos pedestres, 

reduzindo sua área de passagem, movimentação e visibilidade. 

 
Figura 72 - Desconexão entre produto, entorno e utilização 

 

Fotos do autor à Esquerda (E) Av. Deodoro da Fonseca; à Direita (D) Praça 7 de Setembro/ 
Rua Ulisses Caldas - abril 2011. 

 



233 
 

Mesmo em se tratando de uma estrutura modular e produzida industrialmente, 

mostram-se como soluções inadequadas ao contexto ambiental onde estão 

instaladas. Apresentam design simplório, sem repertório configuracional que 

expresse referências urbanas locais, reforçando ainda mais a discrepância entre o 

elemento e o contexto ambiental (embora o entorno apresente baixo nível de 

qualidade estrutural, funcional e visual). Não estabelecem coerência e harmonia com 

os demais artefatos presentes no entorno imediato (abrigos, quiosques e coletores 

de lixo), pois não guardam qualquer tipo de relação ou referência estético-formal, 

material, estrutural ou dimensional entre si, configurando grupos distintos de 

unidades independentes. 

5.5.2.2  “Estações de transferência”  

De fato, esses produtos tinham a função de estações de transferência que 

foram desativadas e transformadas em abrigos de passageiros, porém não 

passaram por uma adaptação adequada à "nova" função, mostrando-se 

desconfortáveis e funcionalmente inadequados ao uso, carecendo de um 

ajustamento mais criterioso às peculiaridades do entorno e soluções eficientes que 

atendam e respeitem às necessidades dos usuários, as normas de acessibilidade, 

de implantação e uso do transporte público na cidade. As duas unidades instaladas 

são insuficientes para atender ao número de usuários em horários de pico; alguns 

outros pontos de parada naquela via nem mesmo possuem abrigos.  

 
Figura 73 - Estação (mau) adaptada como abrigo de passageiros, 

 Av. Rio Branco, Natal/RN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto do autor, abril, novembro 2011. 
 

 

Na Figura 73 observa-se o abrigo implantado na avenida, possui estrutura 

metálica montada sobre plataforma de alvenaria que deveria “facilitar” o embarque e 
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desembarque dos usuários por uma rampa de acesso. 

Semelhantemente aos abrigos, não há informação quanto aos serviços 

prestados pelo sistema nem disponibilização de informações destinadas às pessoas 

com restrições visuais, tanto gráficas quanto auditivas, que possibilitem a utilização 

apropriada e deslocamento seguro desses cidadãos no transporte coletivo. Não há 

sistemas de segurança, proteção ou delimitação, que afastem os usuários da borda 

da plataforma, deixando-os expostos ao tráfego dos automóveis haja vista que 

muitos deles esperam o coletivo próximo à margem, projetando seu corpo para fora, 

comprometendo sua integridade física. 

Em horários de pico esta situação se torna especialmente complicada e 

arriscada para os usuários, principalmente PMR's, devido às suas limitações 

motoras. Sendo o piso da plataforma mais elevado do que o primeiro degrau da 

porta da maioria dos coletivos, induz os usuários a colocar o pé já no segundo 

degrau, provocando seu desequilíbrio, podendo ocasionar lesão ou mesmo sua 

queda, demonstrando que a solução adotada não é tão eficiente assim neste 

aspecto da acessibilidade. Na Figura 74 podemos constatar os perigos aos quais os 

usuários se expõem pela incompatibilidade funcional e racional da solução adotada, 

pois para terem acesso ao coletivo as pessoas se arriscam e praticamente “flutuam” 

no vazio gerado quando da aproximação e parada imprópria do coletivo à 

plataforma, levando os passageiros a conviverem em situações de risco 

desnecessariamente impostas por um sistema ineficiente e falho. 

 
Figura 74 - Solução funcionalmente inadequada provoca diversos  

problemas ao usuário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: do autor, janeiro 2013  

E D 
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Na imagem da Esquerda (E) a distância entre a plataforma e o ônibus é 

demasiada, criando um vazio que deixa as pessoas vulneráveis para ascender ao 

interior do coletivo. E na imagem da Direita (D) a altura do piso da plataforma em 

relação ao primeiro degrau do ônibus, é muito mais alta, criando um degrau 

imaginário, obrigando o passageiro a realizar um movimento descendente que 

provoca seu desequilíbrio, exige maior força física e habilidade para alcançar a porta 

de acesso. Se para os usuários que não possuem restrições físicas e de 

movimentação já é difícil realizar tais procedimentos, o que dizer em relação às 

PMR’s? A solução projetual criada para solucionar este problema pode ser vista no 

sistema de transporte urbano adotado para a cidade de Curitiba mostrado na Figura 

75. 

Figura 75 - Funcionalidade das estações tubulares em Curitiba/PR. 
 

Nas estações tubulares da cidade de Curitiba o 
acesso ao ônibus é facilitado por meio de uma 
rampa fixa entre a plataforma e o coletivo, que é 
parte da própria estrutura do abrigo, e também 
pelo piso móvel do ônibus que se projeta em 
direção à rampa, facilitando, de modo mais 
seguro, o embarque e desembarque dos 
passageiros, eliminando aquele “vazio” 
resultante da aproximação do veículo. 

 
 
 
 

 
Fonte do autor, março 2013. 

 
 

Os sistemas funcionais e estruturais evitam colocar em risco a segurança dos 

usuários através do uso de uma “ponte levadiça” existente no ônibus que permite o 

embarque e desembarque seguro do cidadão pela plataforma, facilitando seu 

acesso e deslocamento, tornando a tarefa de acessar e sair do coletivo mais ágil 

para os usuários deste tipo de transporte. 

Mesmo sendo apontados como sistema exemplar em termos de 

funcionalidade e design, os problemas relacionados ao desconforto térmico no 

interior das estações tubulares, mesmo em uma cidade com temperaturas 

consideradas amenas, não foram (ainda) resolvidos. Em recente estudo feito pelo 

Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), em janeiro de 2014, constatou-se que, 
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no verão, a temperatura interna nas estações pode chegar a 57 graus Celsius140 ao 

meio do dia, elevando-se mais ainda naqueles horários em que a insolação passa a 

ser mais intensa.  

Assim sendo não se pode esquecer que as condições climáticas exercem 

forte impacto sobre os produtos voltados ao uso no ambiente externo e que o clima 

tropical prevalece no país, devendo-se buscar soluções que sejam funcionais e 

adequadas ao contexto ambiental em que se vive, mas que ao mesmo tempo 

expressem os costumes, os hábitos e os comportamentos dos habitantes locais, 

através de um produto funcional e emocionalmente apropriado ao local onde se 

acha instalado, proporcionando boas condições para uso, acessibilidade, conforto, 

proteção, informação, enfim, sendo um produto eficiente e útil aos seus usuários e à 

própria cidade. 

Embora seu principal objetivo seja a funcionalidade, aspectos relacionados à 

função estética são importantes no design dos abrigos, visto que o apelo estético 

pode contribuir não apenas para a eficiência da função prática, como também 

melhorar a integração do produto ao contexto socioambiental em que se encontra 

inserido; entretanto, é necessário que o sistema seja adequado às necessidades dos 

usuários oferecendo-lhes conforto, segurança, rapidez e eficiência.  

O sistema de transporte coletivo urbano obedece a determinações próprias 

segundo as características ambiental e geográfica de cada cidade, em que a gestão 

local define e aplica normas específicas visando ao melhor atendimento das 

necessidades dos usuários, quanto à mobilidade urbana.  

Considerando os vários fatores ambientais urbanos e princípios 

ecosustentáveis, os abrigos devem ser concebidos como um elemento de 

articulação entre diferentes modos de locomoção na cidade, promovendo sua 

integração conforme as carências e demandas dos usuários do sistema, 

considerando as características do entorno onde serão implantados. Conforme 

explica Duarte (2010, p. 57-59), as estações devem servir como sistemas de 

articulação entre vários modais diferentes e não apenas como abrigos de 

passageiros, pois o,  

 
                                            

 
140

 Disponível em: http://bandnewsfmcuritiba.com/2014/01/29/temperatura-dentro-das-
estacoes-tubo-chega-aos-57-graus/ Acesso em: 26/06/2014. 
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O transporte coletivo deve ser um provedor eficaz e democrático, de 
mobilidade e acessibilidade urbana. Para o desenvolvimento de projetos 
deste sistema deve-se analisar, simultaneamente, o uso do solo, políticas 
de planejamento urbano e de qualidade ambiental e, desta forma, 
possibilitar, da melhor maneira, a acessibilidade. [...] pensar estações de 
transporte coletivo como articuladoras dos diferentes modos é fundamental. 
E não só para a articulação entre diferentes modos coletivos e motorizados 
mas também com motorizados individuais (carros privados e táxis) e não 
motorizados. 

 

 

Critérios como conforto, eficiência, limpeza e facilidade na utilização do 

serviço devem ser observados quanto ao sistema de transporte público a ser 

implantado na cidade e que melhor atenda às demandas dos usuários, uma vez que 

o design de abrigos ou estações de passageiros deve se integrar ao entorno 

imediato onde sejam instalados, sendo parte deste.  

Como adverte Gehl (2008), existem boas razões para se evitar mudanças de 

níveis e também a colocação de escadas ou degraus no espaço exterior, tanto para 

evitar acidentes quanto possibilitar melhor deslocamento dos pedestres que 

preferem estabelecer conexões horizontais que exijam menos esforço, tornando 

mais fácil e menos complicada sua caminhada.  

Embora abrigos padronizados e modulares respondam melhor a questões de 

adaptação de acordo com as necessidades de cada local específico, facilitam e 

reduzam custos com manutenção e reposição de partes danificadas, a falta de 

planejamento e de unidade das estações existentes na Av. Rio Branco podem ser 

constatadas na Figura 76: enquanto no abrigo localizado na Quadra 1D não existem 

degraus nas aberturas laterais por onde os usuários podem circular, naquele da 

Quadra 4D eles foram acrescentados desnecessariamente pois, funcionalmente, a 

rampa já seria suficiente para permitir o acesso direto ao abrigo dispensando a 

colocação dos degraus que, inclusive, são mal sinalizados, mal conservados e sem 

corrimão que ofereça mais segurança aos usuários. 

Outro ponto a ser destacado se refere ao posicionamento dos abrigos no 

espaço público em relação à sua proximidade a outros produtos pois, como 

recomenda o IBAM (1996), abrigos de passageiros devem estar afastados pelo 

menos três metros (3.00m) de outros elementos. Entretanto, como visto na Figura 

76, tal orientação não é considerada deixando muito próximos vários artefatos em 
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uma área contígua. 

 
Figura 76 - Sobreposição funcional e estrutural prejudicam o uso e o acesso 

 adequados ao abrigo. 

 

Degraus laterais para acesso à plataforma 
não possuem sinalização visual nem 
corrimão para um deslocamento mais 
seguro dos usuários; 
 

A proximidade entre o abrigo e a banca é 
desaconselhada pelas recomendações 
normativas, pois reduz a área destinada à 
circulação dos passageiros causando 
tumulto, principalmente nos horários de 
pico, quando se registra um fluxo maior de 
pessoas por aquele local; 
 

 

A existência da rampa torna desnecessária 
a colocação dos degraus já que permite o 
acesso a todos os tipos de usuário; 
 
A diferença de altura entre os dois 
extremos da plataforma, cria diferenças na 
estruturação racional e funcional dos 
degraus: dois em uma extremidade e 
apenas um na outra, levando muitas vezes 
o usuário a “se esquecer” desta variação e 
se desequilibrar por pensar que as duas 
saídas são idênticas. 
 

 
 
 

Fotos do autor, julho 2012/janeiro 2013 

 

Além dos problemas estruturais, funcionais e de uso que as estações 

apresentam, outros relativos à gestão do bem público e dos espaços também 

contribuem para agravar ainda mais a situação: ambulantes costumam se apropriar 

do espaço coberto das plataformas para ali montarem seu “ponto de venda”, como 

aparece na Figura 77, ocupando parte da área destinada exclusivamente à proteção 

e permanência dos usuários, causando não apenas embaraço à circulação e 

acessibilidade, notadamente por cadeirantes e idosos, mas também prejudicando 

contribuindo para a desorganização espacial e funcional do artefato uma vez que, na 

maior parte dos casos, as áreas livres destinadas aos cadeirantes são ocupadas 

com as mercadorias e outros apetrechos utilizados pelos ambulantes.  

Outro problema recorrente neste caso é a geração de mais resíduos no 

espaço público já que não há disponibilidade de coletores no interior das estações 
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ou em suas proximidades. Assim sendo, o lixo produzido pelos usuários e pelos 

próprios ambulantes é descartado no entorno próximo à estação ou dentro dela. 

Figura 77 - Permissividade, invasionismo e fiscalização ineficiente e comprometem as funções de uso 
do abrigo. 

 

 
Fotos do autor, julho 2012/janeiro 2013. 

 

Essa investigação não detectou legislação ou norma que trate 

especificamente sobre a implantação de abrigos de passageiros na cidade de Natal; 

contudo, existem "certas exigências" da Prefeitura Municipal quanto à padronização 

desses produtos, no que se refere, superficialmente, à sua configuração, conforme 

disposições no Edital CP 24005/2010 da SEGELM, páginas 34 a 37.  

Entretanto, questões de ordem funcional, racional, emotivas e de 

acessibilidade, não são contempladas no citado documento, no que tange ao design 

para esse tipo de produto. A fim de verificar o nível de atendimento aos parâmetros 

da acessibilidade, informação e configuração do produto, especificados pelo IBAM 

(1996), NBR9050 (2004) e algumas disposições da SEGELM (2010), construiu-se 

um quadro avaliativo sobre a funcionalidade dos abrigos e sua aplicabilidade ao 

contexto urbano local, considerando algumas das recomendações feitas por esses 

órgãos (Apêndice A04.1). 

Uma leitura visual dos elementos que configuram a estação de transferência 

(Figura78), demonstra algumas das relações que compõem a estrutura geral deste 

sistema mas que nem sempre apresentam coerência ou unidade no conjunto, muitas 

vezes explicitando os contrastes formais que acabam comprometendo a percepção 

do artefato. Formatos incongruentes aliados a soluções estruturais ineficientes e a 

falta de limpeza que produz manchas nas paredes da estação, geram interferências 

e ruídos visuais que prejudicam a compreensão do produto e suas funções práticas.  
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Figura 78 – Relações visuais e compositivas da estrutura  da Estação de Transferência 
 

 
 

 
Fotos do autor, novembro 2011/fevereiro 2013. 

 
 

Desenho simplório, rigidez geométrica e ausência 
de elementos que criem atratividade para 
estabelecer relação emocional (sensório-visual), 
entre o usuário e o produto, não possibilitam a 
geração de referências que possam ser usadas 
como identidade urbana para a cidade. Alguns 
aspectos funcionais são identificados através da 
diferenciação cromática: verde para a estrutura, 
amarelo para assentos e encostos, branco para 
cobertura; porém não há relação entre essas cores 
e outros elementos existentes no entorno. 

Curvas, arcos, quadrantes, se sobrepõem na 
estruturação das partes do produto, porém não 
estabelecem relações visuais ou funcionais entre si. 

Repetição e contraste de formas, 
tanto em suas partes como no 
todo, cria ideia de modulação; 

 
Linhas finas entrecortadas por 
linhas grossas criam grande 
contraste visual enfatizado pela 
cor quente; 

 
 
Rebatimento de planos 
excessivamente robustos confere 
peso visual à estrutura.  

 
A sujeira e a poluição visual do 
produto conferem sentimento ou 
percepção negativa sobre o 
produto. 

 

O sentido de linearidade e paralelismo horizontal propõe uma unificação com a fachada da 
edificação; entretanto não se verifica uma harmonia no conjunto, como um todo. 
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Dentre os vinte itens utilizados na avaliação apenas dois atendem plenamente 

às recomendações colocadas, dentre os quais apenas um diz respeito às questões 

de acessibilidade, ou seja, apenas 10% das recomendações são plenamente 

satisfeitos, confirmando o baixo nível de tratamento dado a aspectos relevantes para 

o planejamento, design e implantação desses elementos no espaço público. 

Das dezoito recomendações restantes (90%), apenas cinco atendem 

parcialmente às orientações normativas (25%) enquanto a maior parte, cerca de 

65%, não é respeitada, tendo, como resultado, um produto pouco funcional, pouco 

eficiente e desconfortável, inadequado ao uso a que se propõe.  A falta de um plano 

claro e objetivo da gestão municipal que ordene e determine a instalação dos 

abrigos, também afeta a funcionalidade e o uso desses elementos no espaço 

público, diminuindo seu valor de uso. 

Mesmo diante das deficiências constatadas, apresentam grande 

movimentação durante todo o dia, tendo seus picos característicos no início da 

manhã e no final da tarde devido obviamente, ao horário de funcionamento do 

comércio, repartições públicas, agências bancárias etc., demonstrando que a 

intensidade de uso deste elemento no espaço público, lhes outorga uma validade 

funcional destacada dentre as alternativas para a mobilidade urbana dos cidadãos e, 

portanto, deveria receber tratamento especial.  

5.5.3 Bancos 

Figura 79 - Modelos “S”, “Europa” e Granilite, respectivamente – Variantes formais  
não significam usos adequados. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fotos do autor, à Esquerda (E) Av. Deodoro da Fonseca; ao Centro (C) Praça André de 

Albuquerque/Rua Pe. João Manoel; à Direita (D) Largo do Museu Câmara Cascudo/ 
Rua João Pessoa - maio/abril 2011/outubro 2012 

 
 

Em geral, funcionam como elementos voltados ao descanso ou à 

permanência, podendo ser utilizados como demarcadores para determinados 

C E D 
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espaços apresentando modelos diferentes, variantes cromáticas e materiais como 

na Figura 79. Quando da sua implantação faz-se necessário observar o contexto 

ambiental onde se pretende instalá-lo, pois os usos, atividades e localização, 

demandarão configurações específicas que atendam a tais aspectos, no sentido de 

oferecer conforto e comodidade aos usuários. Assim sendo, conforme esclarece 

Mascaró (2008, p. 156), 

 

 

Um mesmo banco, localizado numa via de rápida circulação, deve ser 
diferente daquele implantado diante de um lago, no meio do parque. O 
primeiro funciona como pausa para o deslocamento ou até apenas como 
apoio para alguma eventualidade, abrigando o usuário por poucos minutos; 
o segundo funciona como local de descanso e lazer, podendo ser usado 
durante maior tempo, até mesmo por algumas horas, para leitura e 
contemplação, exigindo-se atenção mais detalhada à comodidade daquele 
que poderá, ali, também dar vazão aos pensamentos. 

 

 

Sendo vias nas quais há intensa atividade terciária, com grande fluxo de 

pedestres, constata-se que os bancos ali existentes não atendem à demanda, não 

se adequam às características funcionais nem espaciais próprias daquelas ruas, 

onde poucos estão em condições apropriadas para uso e não caracterizam um 

ordenamento funcional, racional ou emotivo no local. Devido ao caráter comercial 

daqueles espaços os assentos deveriam ter, como função básica, a composição da 

paisagem, já que se trata de um espaço de passagem onde as pessoas os utilizam 

para espera, descanso rápido ou conversa, atividades que não requerem longos 

períodos de permanência. Conforme esclarece a Secretaria de Planejamento, 

Urbanismo e Meio Ambiente Prefeitura do Recife (2002, p. 56), 

 

 

No espaço público os bancos atendem, basicamente, a dois tipos de 
necessidades:  
de assento para conversa, o namoro, a prática de jogos etc. Neste caso, o 
banco precisa ser confortável, ergométrico, com encosto e localizado em 
espaços sombreados; 
de composição da paisagem, a exemplo dos bancos especificados para 
espaços de passagem, em que as pessoas não permanecem por longos 
períodos e cuja função de assento é exercida de modo rápido e ocasional.  
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Neste sentido, o tipo de banco mais indicado a ser instalado nessas vias de 

grande fluxo de pessoas e atividades, essencialmente do setor terciário, seria um 

assento que proporcionasse rápida estada para descanso e levasse em conta 

parâmetros relativos às necessidades, usos, acessibilidade e racionalidade do 

contexto em que se acham inseridos. 

Enquanto artefatos funcionais, em sua concepção básica, os bancos 

consistem em produtos voltados prioritariamente a atividade física do sentar, isto é, 

são por natureza funcional assentos, entretanto vários outros usos urbanos podem 

ser atribuídos a esses objetos de acordo com a necessidade dos usuários no espaço 

público. Assim sendo, os bancos podem ser utilizados como barreiras físicas que 

impeçam a passagem ou acesso a determinados locais, por exemplo. Ao mesmo 

tempo, esses produtos também podem ser multifuncionais agregando diversas 

funções em uma mesma estrutura com a finalidade de evitar maiores custos com 

fabricação, manutenção, implantação e transporte como um banco que também tem 

a função de display publicitário. 

Contudo o mais importante é, antes de se determinar um tipo específico de 

banco para um contexto ambiental em particular, observar quais as atividades 

desenvolvidas no local, as necessidades dos usuários e seu comportamento social, 

assim como os aspectos e condições da infraestrutura usos atribuídos ao espaço 

público, como forma de assegurar que o artefato possa desempenhar 

satisfatoriamente suas funções. Cazorla et al. (2010, p. 52)141 relacionam alguns 

aspectos qualitativos que devem fazer parte da configuração deste tipo de elemento 

funcional e que, para este autor, dizem respeito diretamente ao aspecto da 

                                            

 
141

 Tradução livre: -Se debe facilitar el drenaje del agua para que en la superficie del asiento 
no se acumule y pueda impedir su uso. 

- Trabajar con elementos asimétricos y versátiles que ofrezcan distintas posibilidades de uso 
combinando respaldo con zonas sin respaldo de modo que permiten distintas posiciones al sentarse. 

- Cantos romos sin salientes agudos que puedan ocasionar accidentes fortuitos. 
- Empleo de materiales con poca inercia térmica (materiales que no retengan ni el frio ni el 

calor) y con cierta ductilidad atendiendo a las preferencias de las personas mayores como grupo de 
usuarios destacable. 

- Se recomienda la inclusión de asas o de elementos integrados sin resaltes sobre plano 
horizontal del asiento para facilitar el agarre en el traslado de la silla de ruedas al banco. 

- Desplazar la situación de los reposabrazos de modo que exista una plaza en el extremo que 
facilite la transferencia desde una silla de ruedas. 

- Cuando se integren grupos de bancos con el fin de fomentar la interacción social, al menos 
uno de ellos debe solucionarse con los criterios generales de accesibilidad. 

- Puede resultar interesante desarrollar o incorporar elementos o accesorios que permitan 
apoyar o dejar momentáneamente objetos como bastones, muletas, etc. Cazorla et al. Op. Cit., 2010. 
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acessibilidade do mobiliário urbano. 

 

 

- Deve-se facilitar a drenagem da água para que não se acumule na 
superfície do assento e possa impedir seu uso; 
- Trabalhar com elementos assimétricos e versáteis que ofereçam diferentes 
possibilidades de uso combinando zonas com encosto e sem encosto, de 
modo que permitam diversas posições ao se sentar;   
- Cantos arredondados sem saliências agudas que possam ocasionar 
acidentes fortuitos; 
- Emprego de materiais com pouca inércia térmica (materiais que não 
retenham frio nem calor) e com certa ductilidade atendendo às 
necessidades das pessoas idosas como grupo de usuários preferenciais; 
- Recomenda-se a inclusão de apoios ou de elementos integrados sem 
ressaltos sobre o plano horizontal do assento para facilitar o agarre no 
translado da cadeira de rodas ao banco; 
- Deslocar a situação dos apoios para os braços, de modo que haja uma 
vaga no extremo que facilite a transferência a partir de uma cadeira de 
rodas; 
- Quando se integram grupos de bancos com a finalidade de fomentar a 
interação social, pelo menos um deles deve atender aos critérios gerais de 
acessibilidade; 
- Pode ser interessante desenvolver ou incorporar elementos ou acessórios 
que permitam apoiar ou deixar momentaneamente objetos como bengalas, 
muletas etc.  

 
 
 

Dentre os bancos analisados, a maioria carece de manutenção, reparos e 

substituição de peças, muitos ficam expostos ao sol, seja no período da manhã ou 

da tarde, reduzindo seu uso pelas pessoas, e mesmo aqueles posicionados sob as 

árvores ou em áreas sombreadas, não oferecem condições adequadas em razão da 

sua estrutura física deplorável. Os materiais empregados parecem não se adequar 

às condições climáticas locais, pois apresentam grande deterioração causada pela 

exposição direta do produto ao sol, altas temperaturas e umidade intensificados pela 

ausência de um plano de manutenção periódica, sendo isto constatado pelas bases 

metálicas desgastadas e oxidadas, bem como pelas réguas de madeira ressecadas 

e quebradas.  

Alguns bancos instalados próximos ao meio-fio deixam o usuário vulnerável 

ao tráfego, ameaçando sua segurança e integridade física devido ao risco de 

acidentes enquanto outros foram colocados muito próximos a postes com instalação 

elétrica exposta, lixeiras que exalam mau cheiro ou colocados perpendicularmente, 

ocupando maior área da calçada. Portanto, a maneira como os bancos foram 

arranjados nas calçadas não possibilita a interação entre o usuário, as 
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características funcionais do ambiente e as atividades que ali acontecem, assim 

como a maneira de fixá-los ao pavimento acaba tornando-os incômodos para sentar 

já que os assentos ficam muito próximos do piso. Não há indicação tátil que sinalize 

sua posição e localização ou áreas de aproximação aos cegos, cadeirantes e 

pessoas com restrições físicas. 

Alguns usuários, principalmente aqueles que aguardam longamente pelo 

transporte coletivo nos pontos onde não há abrigos instalados, tendem a sentar em 

partes do produto (assento ou encosto) que ainda permitem seu uso sem, contudo, 

lhes oferecer um mínimo de conforto, conforme indicado na Figura 80. 

 
Figura 80 - Bancos na Av. Rio Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto do autor, setembro 2011. 

 

O reduzido número de assentos e seu péssimo estado de conservação 

obrigam os usuários a utilizar elementos sem condições de higiene, segurança e 

conforto necessários à qualidade de vida no espaço público. Além disto, o arranjo 

físico inadequado, desconfortável e pouco atraente não torna o produto apropriado 

ao uso nem ao entorno. 

Não foi identificado qualquer princípio de ordem técnica, funcional ou estética, 

que justifique a diferenciação cromática aplicada em alguns bancos espalhados 

pelas calçadas e outros espaços da área investigada; daí inferiu-se que tal 

fenômeno seja resultado das várias gestões que administraram a cidade ao longo 

dos anos. Como coloca Gehl (2009, p. 173)142 “os bons lugares para sentar-se e 

                                            

 
142

 Tradução livre: Los buenos lugares para sentarse y descansar dependen claramente de 
unos bancos buenos y atrayentes. No todos servirán.Gehl. Op. Cit., 2009. 
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descansar dependem claramente de uns bancos bons e atraentes. Nem todos 

servirão”. Neste sentido, não apenas a funcionalidade e a praticidade dos assentos 

devem ser consideradas como essencial no seu design; é necessário que os 

aspectos estéticos e simbólicos sejam contemplados de modo a garantir a interação 

do produto com o entorno imediato e o usuário.  

Aparentemente e mesmo que estejam instalados dentro da faixa de serviço, 

sem atrapalhar consideravelmente a circulação dos pedestres em determinados 

pontos, não há um padrão que oriente a distribuição ordenada para cada quadra 

específica levando-se em consideração as condições de conforto ambiental 

(insolação, sombreamento) e das atividades ali praticadas (lazer, contemplação, 

descanso). Em outras situações, ambulantes os utilizam como suporte para 

exposição de mercadorias e outros objetos impedindo seu uso pelos cidadãos e os 

bancos passam a servir, então, como apoio para guardar caixas de papelão, 

sacolas, prender bicicletas entre outras “funções” alternativas, como indicado na 

Figura 81. 

 
Figura 81 - Inadequação funcional do produto ao espaço público e seu contexto  

provoca o uso inapropriado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: do autor, Av. Rio Branco, Natal/RN - abril 2011/janeiro 2013. 
 

Na Figura à Esquerda (E) desconforto causado pela exposição direta ao sol 

durante o dia e dificuldade no uso devido à instalação mal executada. A ausência de 

atratividade no local e o tipo de atividade predominante naquela área não justificam 

a implantação desses modelos específicos de assentos naquele espaço. Na Figura 

à Direita (D) vendedores ambulantes se apropriam não apenas da calçada, mas 

também ocupam os bancos para a exposição de mercadorias e colocação de 

E D 
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sacolas e caixas, bloqueando a aproximação e o uso dos assentos pelas pessoas, 

transformando o espaço público na sua “central privativa de comércio”. 

Apesar de não haver regras rígidas quanto à localização e instalação deste 

tipo de elemento, devem ser colocados de acordo com as condições climáticas e a 

natureza do local, sendo seu arranjo físico feito de modo a promover a organização 

do espaço, o convívio social e em áreas aprazíveis que possuam vistas agradáveis, 

permitindo o relaxamento das pessoas, contrariamente ao exposto na Figura 82.  
 

Figura 82 - Aspectos prático-funcionais do banco modelo "S" 
 

 
Fotos do autor, Rua João Pessoa, Natal/RN - maio 2011/outubro 2012. 

 
 

De modo geral, os bancos instalados nas vias se apresentam como um 

agrupamento funcional isolado que não se mostra coerente com o contexto 

ambiental onde se insere e os diferentes modelos são usados indiscriminadamente 

em qualquer espaço urbano: calçadas, praças, calçadões etc. Na maior parte do 

tempo permanecem totalmente ociosos no espaço público, sem desempenhar 

qualquer função prática já que as funções estética e simbólica praticamente não 

existem. Dentre os grupos de usuários formados por crianças, jovens, adultos e 

idosos, esses são justamente (em torno de 89%), os que mais fazem uso desses 

elementos, principalmente à tarde, em locais onde os bancos ficam à sombra e 

Geralmente estão localizados próximos a áreas 
de sombra, sob árvores ou próximos a 
marquises, porém nem sempre é possível utilizá-
los devido às más condições físicas dos 
elementos impedindo seu uso por todos os tipos 
de usuários. 
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ainda apresentam condições mínimas para utilização.  

É imprescindível que sejam assentados sobre pisos regulares e nivelados, de 

maneira que não dificultem seu uso, utilizando materiais que ofereçam conforto aos 

usuários, ao mesmo tempo resistentes às variações climáticas e atos de vandalismo. 

Todavia, a solução empregada para a fixação dos elementos ao pavimento interfere 

tanto na sua funcionalidade quanto na sua estética já que os tornam muito baixos 

para uso, causando certo desconforto aos idosos, obesos, gestantes e pessoas com 

mobilidade reduzida no ato de se levantar.  

O chumbamento é a técnica mais comumente empregada para fixação 

desses elementos ao piso das calçadas garantindo sua retenção e evitando o roubo 

do banco. Por outro lado, dificulta a remoção do elemento caso seja necessária sua 

substituição, tendo que, para isto, também danificar o piso sobre o qual se encontra 

instalado. Muitas vezes não é feito o acabamento correto no piso, que passa a 

apresentar imperfeições.  

A grande variação de medidas e quantificação não determina ordenamento 

espacial nem distribuição racional no número de bancos instalados ao longo das 

vias. Ainda as dimensões antropométricas incompatíveis com as recomendações 

ergonômicas expõem a inadequação funcional, racional e emocional desses 

elementos às características dos usuários e das atividades realizadas naqueles 

locais. Dentre os vários assentos instalados ao longo das calçadas, poucos 

apresentam alguma possibilidade para uso, embora não seja a mais adequada para 

as pessoas.  

A percepção de alguns elementos que compõem a estrutura dos assentos 

instalados nas vias investigadas pode ser observada na leitura visual do Banco 

Modelo “S” mostrado na Figura 83 que é o artefato mais comumente encontrado nos 

espaços avaliados, tratando-se de um produto simples em sua configuração e uso, 

formado pela junção de poucas partes e componentes, também fazendo uso de 

poucos materiais estruturais e acabamentos superficiais.  

Apesar das deficiências estruturais que comprometem suas funções práticas 

e estéticas, é fácil identificar a mensagem visual desses produtos, mesmo que lhes 

faltem partes e componentes, ou seja, a forma corresponde objetivamente à função 

do produto. A configuração simplificada das partes que o compõem lhe atribui 

unidade e sentido de continuidade formal no produto. 
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Figura 83 - Relações estruturais, perceptivas e configurativas. 

 
Fotos do autor, Av. Rio Branco, Natal/RN - maio 2011/janeiro/fevereiro 2013. 

 
 

Os contrastes decorrentes da junção de formas orgânicas e geométricas e a 

criação de cheios e vazios pela repetição de suas partes resultam em um 

ordenamento formal coerente. A interpretação visual do produto pelo usuário é 

quase que imediata, não demandando muito tempo para a apreensão do objeto 

tendo, como resultado, um alto nível de pregnância. Entretanto, os arranjos físicos 

dos bancos implantados naquela avenida, dificilmente definem princípios 

configuracionais que estabeleçam um senso de conjunto funcional e harmônico, 

relacionados ao sentido de ordenamento, organização, padronização e 

racionalização no uso comum dos espaços públicos.    

Dentre vinte e dois itens paramétricos recomendados para o planejamento, 

design e implantação dos bancos no espaço público (Apêndice A04.2), verificamos 

que apenas cinco, ou seja, somente 22,7% atendem plenamente às tais 

especificações; 31,8% são parcialmente satisfeitas enquanto 45,5% não atendem a 

As variações cromáticas se mostram como 
um ruído visual no espaço público, pois não 
relacionam funções práticas, estéticas ou 
simbólicas com atributos funcionais, racionais 
ou emocionais. Também não são utilizadas 
para codificar e ordenar atividades que 
ocorrem em locais específicos, ou, 
racionalmente, distinguir os diversos modelos 
existentes segundo princípios visuais 
relacionados a contraste, unificação, 
harmonia, coerência etc.  

 
 

Não há integração nem interação (diálogo), 
entre os produtos, seja do ponto de vista da 
sua função prática, estética ou simbólica, 
influenciando diretamente a percepção do 
objeto pelo usuário, dificultando sua 
compreensão e finalidade, enquanto conjunto, 
no/para o espaço público, devido ao repertório 
formal, material e estrutural de cada produto.  



250 
 

nenhuma das demais restantes. Essas proporções indicam o baixo desempenho que 

os assentos apresentam em relação às suas funções práticas, estéticas e simbólicas 

enquanto produto útil, afetando diretamente os parâmetros relacionados aos 

conceitos de funcionalidade, racionalidade, emotividade e acessibilidade no e para o 

espaço público onde estão instalados, no que se refere à prestação de serviços de 

qualidade para os usuários.  

Uma melhor adequação desses produtos ao contexto ambiental investigado, 

promoveria uma utilização mais ampla e mais efetiva dos bancos por parte dos 

cidadãos, principalmente em áreas que apresentam maior fluxo de pedestres e que 

concentram um maior número de atividades (pontos de ônibus, grandes lojas e 

grandes magazines, agências bancárias). 

5.5.4 Bancas, quiosques ou “cigarreiras”143  

Figura 84: Variantes estruturais e funcionais das bancas instaladas nos trechos da Cidade Alta 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fotos do autor, maio/novembro 2011/julho 2012. 

 

Em virtude desses pequenos estabelecimentos comercializarem os mais 

diferentes tipos de produtos, eles constituem uma presença constante nos espaços 

públicos da cidade vendendo os mais diversos tipos de produtos, não apenas jornais 

e revistas mas também confecções e aparelhos para telefonia móvel e ainda 

possuem dimensionamento, formato, materiais e cores variadas mas não 

apresentam padronização quanto ao desenho, distribuição e localização, ao longo 

daquelas vias.  

                                            

 
143

 Denominação adotada pelos natalenses para especificar o local onde se vendiam cigarros, 
revistas e jornais. Ver Arquivo TNCENTRO – Velhas revistas sumiram com o tempo: “Banca O 
Zeppelin permitiu o natalense criar o gosto pela leitura”. Publicação: 30 de julho de 2006 às 00:00. 
Disponível em: http://tribunadonorte.com.br/noticias/velhas-revistas-sumiram-com-o-tempo/17377. 
Acesso em: 01/12/2011. 
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A maioria delas está montada sobre um alicerce em alvenaria144, criando uma 

base que dificulta o acesso ao seu interior, sobretudo para PMR’s e pessoas em 

cadeira de rodas (PCR’s); este tipo de fixação se opõe ao princípio de mobilidade 

aplicado ao mobiliário urbano, que possibilitaria movê-lo dentro do espaço público, 

segundo as alterações propostas pelo Poder Público, que objetivem a melhoria das 

condições de uso, acessibilidade, funcionalidade e ordenamento do ambiente 

urbano.  

Apesar de se encontrarem localizadas dentro da faixa de serviço, acabam 

obstruindo a faixa livre destinada à circulação dos pedestres com a colocação de 

mostruários, cadeiras e outros objetos, obrigando as pessoas a, constantemente, 

desviarem seu percurso, causando transtorno aos pedestres, como pode ser 

constatado através da Figura 85. 

 
Figura 85 - Invasionismo, obstrução e desordem no passeio público. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto do autor, novembro 2012. 

 

Na Figura 82 encontra-se a colocação de artefatos além dos limites definidos 

para a área de implantação do quiosque, não só atrapalha o deslocamento das 

pessoas, mas também contribui para a confusão funcional e visual no espaço 

público. No exemplo ao lado a apropriação de outro elemento urbano (orelhão), 

                                            

 
144

 Obra feita de pedras, tijolos ou outras pedras artificiais ligadas com argamassa, cimento 
etc. Dicionário Michaelis on line: 
TTP://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=chumbar.  Acesso: 15/08/2011. 



252 
 

subverte sua função prejudicando sua acessibilidade e uso, além de danificar o 

elemento. 

O Decreto No. 5660/1995 da Prefeitura Municipal de Natal, que dispõe sobre 

a instalação de bancas no espaço público, é a referência utilizada pela SEMSUR 

para a concessão de alvarás de funcionamento dos quiosques e também para 

fiscalização no cumprimento das normatizações nele especificadas. Conforme o 

documento, só é permitida a instalação de bancas que comercializem jornais e 

revistas no passeio público (grifo nosso), não havendo referências no documento 

sobre licença para comercialização de alimentos ou bebidas, porém não é isto que 

se verifica nos locais analisados. Ainda de acordo com aquele documento, a venda 

de lanches estaria restrita aos reboques destinados especificamente para este fim. 

Este decreto dispõe também sobre o “Tipo de comércio permitido”, conforme 

especificado nos artigos abaixo,  

 

 

Art. 13 – Nas bancas de jornais e revistas só podem ser vendidos jornais, 
revistas, livros, folhetos, almanaques, guias turísticos, adesivos, publicações 
em fascículos, porters (sic), opúsculos de Leis e Decretos, cartões postais, 
qualquer publicação periódica de sentido cultural, artístico ou científico. 
Parágrafo Único – Incluem-se, também, no comércio permitido as bancas 
de jornais e revistas, a venda de fichas telefônicas (grifo nosso), cigarros, 
bombons, sorvetes, selos da E.B.C.T. e bilhetes de loterias, se explorados 
ou concedidos pelo poder público. 
Art. 14 – Nos reboques serão comercializados sanduíches, frutas para 
consumo local, sucos e refrigerantes, e demais alimentos cuja fabricação 
não seja elaborada no local de venda (grifo nosso). 
 

 

 

Como se constata na citação acima seria permitido, apenas a venda de 

produtos da mídia impressa ou outros de caráter industrializado, menos perecíveis e 

que não representem perigo à saúde do consumidor. Entretanto, tal decreto não foi 

atualizado, ou substituído, nem acompanhou as mudanças tecnológicas e sociais 

ocorridas ao longo dos últimos anos citando, inclusive, a venda de “fichas 

telefônicas”, sistema há muito substituído na telefonia pública. Assim sendo, em 

relação àquilo que é comercializado, poder-se-ia agrupá-las em três categorias 

distintas: 1) Venda de Produtos diversos e prestação de serviços; 2) Venda de 

Comestíveis e 3) Periódicos, Comestíveis, Produtos diversos e Serviços, como 

demonstrado na Figura 86. 
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Figura 86 - Categorias funcionais das bancas espalhadas pelo centro. 
 

 

 

 
Fotos do autor, maio 2011/julho 2012. 

 
 

Embora contrariando o disposto no Decreto, muitas bancas comercializam 

alimentos e como não há serviço de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário instalados, seus permissionários têm que providenciar algum modo para 

fornecimento de água visando à higienização dos utensílios e à limpeza geral da 

unidade, normalmente recorrendo ao uso de garrafões plásticos ou baldes d’água, 

pois não são produtos criados para a comercialização de comestíveis que exigem 

condições apropriadas de armazenamento, conservação, manipulação e higiene. Ao 

fim do dia a água servida é jogada na sarjeta ou diretamente no leito carroçável, 

produzindo poças cujo acúmulo d’água, aliado a outros tipos de resíduos, ocasiona 

mau cheiro e retenção de sujeira na via.  

Por outro lado, também há sobreposição de atividades comerciais em alguns 

trechos, em que o mesmo tipo específico de produto ou serviço oferecido ao público, 

Categoria 1: quiosque geminado oferece, de 
um lado, serviços de reprografia, 
plastificação e impressão de documentos e 
acesso a internet; do outro, a venda de 
produtos, tais como eletroeletrônicos (jogos, 
calculadoras), brinquedos, bolsas etc.   
 

Categoria 2: diferentes bancas comercializam 
desde alimentos industrializados como 
biscoitos, sorvetes, refrigerantes e água, até  
outros com caráter mais artesanal (pasteis, 
coxinhas, empadas e sanduiches); no 
quiosque mostrado a especialidade é o açaí 
e a venda de bebidas não-alcóolicas. 

 

Categoria 3: oferece ao cidadão uma gama 
variada de produtos: revistas, jornais, guarda-
chuvas, capa para celulares; comestíveis: 
sorvete, refrigerante, pasteis, sanduiches e 
serviços: conserto de relógios e troca de 
baterias. 
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pode ser encontrado em oficinas e lojas instaladas naquela área central. Dentre as 

seis unidades que revendem jornais e revistas na Av. Rio Branco, apenas duas se 

dedicam prioritariamente a essa atividade enquanto as demais comercializam 

diversos produtos, como confecções, comestíveis, recarga e acessórios para 

telefonia móvel.  

Em seus vários artigos o citado decreto, não define um dimensionamento 

padrão para as bancas referindo-se tão somente aos materiais a serem utilizados na 

sua fabricação, recomendando dois deles: chapas metálicas pré-fabricadas ou fibra 

de vidro. Muitas utilizam as chapas metálicas, porém com configurações e 

dimensões variadas, ocupando áreas físicas no piso entre dois metros e vinte 

centímetros (2.20m2) a dezesseis metros quadrados (16.00m2), excetuando a 

projeção da coberta e dos toldos, que aumentaria ainda mais essas áreas. A altura 

oscila entre dois metros (2.00m) a dois metros e oitenta centímetros (2.80m), 

dimensão que, por vezes, se aproxima demais da altura das marquises.  

O Decreto No. 5660/1995 determina ainda que, quando da instalação das 

bancas no espaço público, se preserve uma distância de cem metros (100m) entre 

cada unidade instalada; dez metros (10m) de afastamento das esquinas e a 

cinquenta metros (50m) de estabelecimentos bancários, repartições públicas, parada 

de coletivos, dentre outros. Contudo, de acordo com o levantamento executado a 

realidade no contexto urbano analisado se opõe, em várias situações, às 

disposições existentes no Decreto 5660145, e caso fossem efetivamente aplicadas 

reduziriam significativamente o número de bancas espalhadas tanto naqueles 

trechos quanto na cidade, como um todo, inclusive restringindo o tipo de mercadoria 

a ser comercializada.  

A ausência de uma normatização municipal que defina claramente os 

parâmetros funcionais, racionais, emocionais e de acessibilidade para a concepção 

e instalação das bancas no espaço público, tal como de uma fiscalização eficiente e 

efetiva que coíba determinados comportamentos, contribui para os abusos 

atualmente praticados no espaço público, de modo geral, mais notadamente nas 

calçadas da área central da cidade.  

O Manual para Implantação de Mobiliário Urbano da Cidade do Rio de Janeiro 

                                            

 
145

 PMN. Decreto 5660/1995. Capítulo V. p. 439. 
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(1996) recomenda que a dimensão máxima da planta para bancas de jornal, seja de 

quinze metros quadrados (15m2), em locais onde exista espaço suficiente para sua 

instalação sem reduzir drasticamente a área de circulação para os pedestres. 

Define, como altura máxima dois metros e cinquenta centímetros (2.50m), devendo 

considerar-se as larguras mínimas e máximas das calçadas onde sejam instaladas, 

conforme o esquema mostrado na Figura 87.  

 
Figura 87 - Distâncias recomendadas para instalação de bancas de 

 jornais e revistas em calçadas. 
 

 
Fonte Manual para implantação de Mobiliário urbano na cidade do Rio de Janeiro, 1996, p. 56. 

 
 

Não foi verificado um ordenamento funcional padronizado que orientasse a 

distribuição das bancas por cada quadra, sendo possível encontrar locais onde 

existe apenas um desses elementos instalado enquanto em outros há vários. Desta 

forma, as quadras nas quais há maior concentração de bancas se mostram muito 

desorganizadas com grande ocupação do espaço público, influindo diretamente na 

organização e na legibilidade do ambiente, até porque são estruturas que possuem 

grande peso visual dentro da paisagem urbana, sendo facilmente perceptíveis no 

espaço público.  

Quando são superdimensionadas para a largura da calçada e mal localizadas, 

reduzem significativamente a faixa livre dificultando a passagem dos pedestres, 

principalmente quando os permissionários ocupam o passeio com suas mercadorias, 

como pode ser observado na Figura 88. 
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Figura 88 - Ocupação inadequada das calçadas desorganiza o espaço público. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fotos do autor, julho/agosto 2012. 
 
 

A imagem (Figura 88) tem-se uma banca superdimensionada instalada 

próximo à esquina, reduz a faixa livre destinada à circulação dos pedestres; e seu 

toldo estendido a fim de ampliar sua área toca a marquise da edificação; sem um 

planejamento e adequação ao contexto ambiental, contribui para a desorganização 

visual e funcional do entorno.  

Algumas das bancas apresentam baixa frequência de funcionamento, ou seja, 

durante o dia poucos usuários se utilizam dos serviços ali oferecidos enquanto 

outras só funcionam a partir do final da manhã ou apenas à tarde, passando grande 

parte do tempo ociosas, ocupando o espaço público sem uma necessidade aparente 

que justifique sua permanência naqueles locais De acordo com o Caderno 02 Brasil 

Acessível (2006), as bancas e quiosques devem ter por prerrogativa a necessidade 

de se permitir o acesso de cadeirantes e outras pessoas ao interior da estrutura 

entretanto, dificilmente encontramos na Rio Branco bancas que possibilitem este 

acesso, pois a maioria delas, senão todas, são instaladas sobre plataformas de 

alvenaria, tornando-as mais elevadas.  

Demonstra-se, a seguir, como as distâncias relativas entre três bancas 

instaladas na Quadra 1D da Av. Rio Branco, não se adequam às orientações 

definidas para implantação desses elementos no espaço público da área central, 

conforme indicado no Decreto 5660 nem, tampouco, às orientações expressas pelo 

IBAM (1996). Na planta baixa da Quadra 1D, apresentada na Figura 89, estão 

indicadas as três bancas mostradas a seguir: Banca 1 (B1), Figura 90; Banca 2 (B2), 

Figura 91; e Banca (B3), Figura 92, correspondendo ao posicionamento aproximado 

que ocupam na Av. Rio Branco. 
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Figura 89 - Planta baixa da Quadra 1D – Distâncias relativas entre bancas. 
 
 

 
 

Fonte recorte ampliado da Quadra 1D a partir do mapa em mídia digital disponibilizado pelo Prof. 
Marcelo Tinoco, PPGAU/UFRN, set. 2011
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Figura 90 - Planta baixa de localização da Banca 01. 
 
 

Ilustração: do autor; S/E. - Foto: do autor, 2012. 
 

Banca 01: pequena estrutura manufaturada 
instalada próximo ao meio fio, dentro da 
faixa de serviço. Tendo como atividade 
principal a realização de jogos de azar. 
Ocupa o espaço público interferindo na sua 
organização e sua função é dispensável e 
inapropriada para o espaço público. 

Foto: do autor, 2012

VIA CALÇADA 



259 
 

Figura 91 - Planta baixa de localização da Banca 02. 
 

Ilustração do autor; S/E - Foto: do autor, julho 2012. 

Banca 02: manufaturada em aço 
inoxidável, ocupando a faixa de acesso 
pertencente a uma agência bancária 
localizada naquele entorno. Está 
posicionada em lado oposto à faixa de 
serviço, onde estão os demais quiosques, 
revelando o nível de desorganização 
existente naquele ambiente. Comercializa 
alimentos (lanches). 

 
 

VIA CALÇADA 
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Figura 92 - Planta baixa de localização da Banca 03. 
 

Ilustração do autor; S/E - Foto: do autor, julho 2012.

Banca 03: manufaturada em chapa metálica 
ocupa a faixa de serviço, posicionado próximo 
ao poste de energia, conjunto de orelhões e 
bancos, quando deveria resguardar pelo 
menos 3,00m de afastamento entre eles. 
Comercializa TV por assinatura, tipo de 
serviço disponível em várias das lojas de 
eletroeletrônicos existentes no local. 

 

CALÇADA VIA 
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Pode-se constatar que, na maior parte das situações observadas nos trechos 

analisados, as determinações vigentes não são efetivamente cumpridas. Dentre 

aquelas chama atenção o item que trata do distanciamento entre as bancas e que, 

caso fossem observadas, determinariam a existência de apenas uma banca 

instalada na Quadra 01 da Av. Rio Branco, já que ela possui aproximadamente cem 

metros de extensão. Contudo o documento não explicita nem justifica quais os 

parâmetros adotados na definição de tais distanciamentos, não havendo relações 

entre os usos, atividades, demandas e as características ambientais dos espaços 

públicos da cidade, deixando de fora, inclusive, áreas de interesse histórico e 

turístico. A fiscalização é feita esporadicamente havendo, inclusive, certa “tolerância” 

por parte dos fiscais municipais em relação a uma série de “inadequações” 

relacionadas não apenas ao invasionismo do espaço público, mas também no modo 

de comercialização e exposição das mercadorias, publicidade e limpeza urbana. 

A variedade cromática não representa uma codificação ou setorização que se 

relacione aos diferentes tipos de produtos comercializados ou serviços prestados. 

Comumente são definidas segundo as cores do “patrocinador” da banca, que 

promove alguns reparos superficiais e a pintura do produto em troca do suporte 

físico para publicidade gratuita. Todas as faces posteriores das bancas que estão 

voltadas para a via de tráfego são, inevitavelmente, usadas como painel para 

divulgação de publicidade, em geral, com baixa qualidade gráfico-visual como visto 

na Figura 93 E. 

 
Figura 93 - À Esquerda (E) “publicidade” aplicada sobre face posterior; à Direita (D) banca 

“patrocinada” por empresa privada - interferência física e visual no espaço público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: do autor, à Esquerda (E) Av. Rio Branco; à Direita (D) Av. Deodoro da Fonseca, Natal/RN - 
maio 2011. 

E D 
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Quando estão voltadas para a parede as faces laterais e frontal são usadas, 

Figura 93 D levando a distração dos pedestres e motoristas, aumentando o número 

de ruídos visuais presentes no ambiente urbano, interferindo na percepção de outros 

elementos urbanos e do próprio espaço público. As disposições que regulamentam o 

uso e os meios de publicidade ao ar livre para a cidade de Natal, explicitadas no 

Decreto N°. 4621/92 da Prefeitura Municipal, parecem ser ignoradas pelos 

comerciantes tendo em vista os diversos tipos de mídia aplicados ao espaço público. 

No Capítulo I a Seção II, que trata de “Anúncios sobre bases pré-existentes”, 

determina que,  

 

 

Item V – Em mobiliário urbano 
Art. 19 – A exibição de anúncios propagandísticos ou mistos em peças do 
mobiliário urbano, tais como: cabines telefônicas, caixas de correio, cestos 
de lixo, abrigos e pontos de embarque de ônibus, bancos de jardins, postos 
de informações, sanitários públicos, guaritas e similares, está proibida, salvo 
mediante permissão a ser outorgado pela Prefeitura.  

 

 

Especificamente na Seção IV do mesmo documento que trata “Das 

proibições”, verifica-se, 

 

 

Art. 40 – Fica proibida a colocação de meios de exibição de anúncios, sejam 
quais forem suas finalidades, formas e composições, quando: 
XV – em trailers e bancas de jornais e revistas; (grifo nosso) 

 

 

Não se verifica um alinhamento padrão em referência ao distanciamento do 

elemento à guia da calçada, apresentando variações entre 0,25cm a 1,05m, 

produzindo uma disposição irregular quanto ao posicionamento na calçada dentro da 

faixa de serviço onde devem estar. O arranjo físico precário desses artefatos ao 

longo das vias resulta em um ambiente repleto de ruídos e incongruências visuais 

visto que parâmetros ambientais importantes, tais como, fluxo de pedestres, áreas 

para livre circulação e distanciamento relativo entre os vários elementos, as 

edificações e o mobiliário urbano, larguras das calçadas e posicionamento do 

mobiliário no meio, são negligenciados. Se algumas daquelas disposições 
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municipais existentes fossem minimamente implementadas e efetivamente 

fiscalizadas, haveria uma ocupação mais racional e funcional daqueles espaços, 

melhorando sua qualidade visual e a oferta de serviços públicos aos cidadãos.  

O Manual de Boas Prácticas de Mobiliário Urbano em Centros Históricos 

(2005) sugere três tipologias funcionais de acordo com o tipo de serviço que 

proporcionam: 1) Quiosques/Bancas de Imprensa: que devem ter soluções 

integradas para a exposição de jornais, revistas e livros; 2) Quiosques alimentares: 

que devem incluir bancada de trabalho com ponto de água e sistema de refrigeração 

e 3) Quiosques de flores: que permitam a entrada de luz natural, possuam ponto de 

água, zonas protegidas da radiação solar para proteção de algumas espécies e 

bancada de trabalho. 

Contudo todos esses tipos devem considerar em seus projetos e designs as 

necessidades e o contexto sociocultural onde serão instalados, além das 

características ambientais em termos de infraestrutura, acessibilidade, mobilidade e 

a ocupação do espaço envolvente já que se trata de elementos que se desdobram 

em estruturas de suporte para expor seus produtos aos usuários. Sobre este 

elemento funcional e suas características, Mascaró (2008, p. 165) esclarece que, 

 

 

Os quiosques abrigam as bancas de revistas, as cigarreiras, as 
bombonières, cujos nomes variam de acordo com a função e com a região 
em que se localizam podendo também servir a venda setorizada de 
determinados artigos como jornais, flores, cocos, frutas, bebidas e sorvetes. 
Conforme o caso, os quiosques podem abrigar apenas os produtos a serem 
comercializados, como também, o vendedor ou até mesmo o comprador. 
Em alguns casos os clientes têm a possibilidade de entrar no abrigo e, entre 
prateleiras, escolher o que lhes agrada e interessa. 

 

 

Além de acomodar os vendedores e suas mercadorias os quiosques 

existentes nos trechos ainda comportam outros objetos, como máquinas de sorvete, 

balcões, mesas, expositores e vitrines, demandando mais espaço que sua área 

física pode comportar. Deste modo, o espaço destinado à circulação dos pedestres 

passa a ser o local onde tais artefatos serão distribuídos. As soluções atualmente 

existentes não possuem unidade visual, formal, material ou arranjo físico que 

resultem em um ambiente urbano atraente, permeável, ordenado e atrativo, 

contendo um padrão configurador que possibilitaria futuras adaptações ou 
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alterações baseadas em mudanças e/ou inovações tecnológicas, sociais e urbanas 

no espaço público.  

Entretanto, talvez sejam os problemas de natureza sócio comportamental 

aqueles que contribuem para a maior desorganização do espaço público. Seria 

necessário fazer-se entender que os quiosques não são a “extensão da vida 

doméstica” que muitos permissionários costumam aparentar, como referido na 

Figura 94. 

. Figura 94 - “Mi casa es su casa”… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto do autor, Av. Rio Branco, Natal/RN - novembro 2012. 

 

Observa-se na imagem (Figura 94) a equivocada ideia de que o espaço 

público é “terra de ninguém” e que o direito de concessão para comércio outorga a 

área ocupada como propriedade privada além do desconhecimento sobre os direitos 

e deveres no uso e na exploração das áreas sobre as calçadas, incita a utilização do 

espaço público como uma extensão da casa dos permissionários que espalham 

mesas, cadeiras, guarda-sol, churrasqueiras, dentre tantos outros artefatos, ao redor 

das bancas, como se estivessem no quintal de suas residências.     

Com base nas falhas de um planejamento incapaz de oferecer, aos cidadãos, 

mobiliário urbano com razoável qualidade funcional e estética, optar-se em implantar 

novos elementos com design inovador e funções adequadas aos usos e 

necessidades dos usuários naquele espaço público, talvez não surtisse o efeito 

desejado pelo simples fato de que toda a área precisaria passar por uma 

reestruturação a fim de reabilitá-la a um uso mais adequado, exigindo uma gestão 

integrada e um projeto sistêmico voltados à qualidade do ambiente urbano, 

revalorização do centro da cidade e reeducação dos cidadãos quanto aos direitos e 
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deveres sobre o uso da infraestrutura urbana, dos bens públicos e do próprio espaço 

público.  

Por outro lado, trata-se de produtos pertencentes ao patrimônio público da 

cidade, voltados exclusivamente à prestação de serviços para a comunidade e, 

como tal, devem assim ser encarados e utilizados, devendo ser entendidos e 

cuidados como parte importante da infraestrutura urbana, e, portanto, subordinados 

as normas, leis e regulações municipais que regem a utilização e funcionamento 

desses artefatos, diferenciando-se claramente o público do privado.  

Na leitura visual das Bancas pode-se constatar a inexistência de uma 

padronização formal, dimensional e de tratamentos superficiais que possibilitem a 

definição de um ordenamento físico e visual daqueles produtos no entorno e que 

proporcionaria uma percepção mais ajustada ao tipo de atividade comercial ou de 

serviço prestado pelas bancas daquela área, embora se trate de objetos com 

aspectos funcionais semelhantes.  

Sua escala e proporções se mostram inadequadas ao tipo de serviço que 

oferecem ocasionando um impacto negativo no meio ao se apresentarem como 

elementos desproporcionais, ocupando espaços contíguos, criando obstáculos à 

visibilidade e leitura do entorno imediato e de outros elementos urbanos, além de 

invadir áreas destinadas à circulação dos pedestres, causando transtornos não 

apenas de ordem física para os cidadãos como desvio de rotas e obstáculos, mas 

também contribuindo para a criação de ruídos visuais (poluição visual). 

As variantes formais são, na maior parte dos casos, produtos manufaturados, 

executados ou encomendados pelos próprios permissionários, tendo como 

referência formal, estrutural e estética, seu conhecimento empírico e sua demanda 

por uma estrutura que comporte todos os seus apetrechos para comercialização de 

várias mercadorias em um só lugar, desde revistas a máquinas de sorvete.  

As funções práticas, estéticas e simbólicas desses artefatos, dificilmente 

correspondem aos parâmetros da funcionalidade, racionalidade e emotividade para 

a criação de uma identidade urbana. Há uma miríade de cores, formatos, dimensões 

e acabamentos, não importando a noção de conjunto, unidade e coerência visual, ou 

continuidade no contexto ambiental onde a banca esteja instalada e como resultado, 

tem-se um ambiente físico e visualmente desordenado dificultando a legibilidade e a 

percepção do local, como apresentado na Figura 95.  
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Figura 95 - Tipologias e características configuracionais das bancas. 
 

 
Fotos do autor, Av. Deodoro da Fonseca; Calçadão/Rua João Pessoa; Av. Rio Branco, 

Natal/RN - maio 2011/outubro 2012. 
 

Dos vinte e um itens utilizados para avaliação das condições funcionais 

e estruturais das bancas encontradas (Apêndice A04.3), apenas dois são 

plenamente atendidos, representando somente 9,5% daquele total; outros 

quatro itens são parcialmente satisfeitos (19%), enquanto quinze deles não 

atendem, em absoluto, às orientações normativas, ou seja, 71,4% das bancas 

instaladas naquele espaço público são deficitários em diversos dos aspectos 

analisados.  

Comprovou-se grande oscilação entre as distâncias relativas que 

deveriam nortear a implantação e o arranjo físico desses elementos nas 

calçadas cujo objetivo visa facilitar a mobilidade e a acessibilidade física e/ou 

visual no espaço averiguado levando-se a inferir tratar-se de uma deficiência 

no controle mais metódico quando do planejamento e instalação das bancas 

nas calçadas pelos próprios permissionários, e também da ausência de uma 

fiscalização mais eficiente que assista este processo, fazendo cumprir as 

orientações normativas.  

Constatou-se que nenhuma das orientações disponibilizadas no Decreto 

N° 5660 da Prefeitura Municipal de Natal, conforme determinado nos Itens I, II, 

III e IV, do Parágrafo 2º. Artigo 8º está sendo cumprida, pois as bancas 

apresentam situações diversas que não condizem com sua natureza funcional 

e, caso fossem consideradas as similaridades comerciais entre as diversas 

bancas e outros estabelecimentos próximos, chegar-se-ia à conclusão de que 

muitas delas poderiam ser subtraídas do espaço público pois, além de não 

apresentarem condições satisfatórias para as atividades que desempenham 

sobrepõem e sobrecarregam desnecessariamente a oferta de serviços em uma 
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mesma área central.  

Não há uma preocupação em diferenciar o tipo de comércio praticado 

através de desenhos ou cores específicas que possam relacionar os aspectos 

funcionais às atividades comerciais, sendo uma maneira lúdica para organizar 

determinadas áreas onde serviços e produtos específicos poderiam ser 

facilmente visualizados e localizados pelos pedestres em determinado contexto 

espacial. Não há sinalização tátil no piso para alertar os PDV’s quanto à 

existência e ao posicionamento desses elementos nas calçadas, sendo sua 

detecção feita a partir da convivência diária naquele meio. Das bancas que 

vendem periódicos apenas duas possibilitam o acesso ao seu interior, porém 

em nenhuma delas há rampas que facilitem a entrada de PMR’s e cadeirantes. 

5.5.5 Coletores para resíduos sólidos  

Figura 96 - Modelos de coletores na Cidade Alta – À Esquerda (E) papeleira em polietileno;  
ao Centro (C) coletor em fibra de vidro; à Direita (D) coletor em concreto armado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto do autor, Av. Deodoro da Fonseca; Praça André de Albuquerque/Rua Pe. João Manoel; 
Rua João Pessoa, Natal/RN - abril/maio 2011. 

 

Podem ser identificados três tipos básicos de coletores espalhados pelas 

calçadas da Cidade Alta, como apresentados na Figura 96: aqueles 

funcionalmente indicados como papeleiras, porém não comportam o volume de 

lixo produzido nem alguns tipos de resíduos descartados, tais como: garrafas 

plásticas de dimensões medianas, coco verde e caixas vazias, devido à sua 

pouca capacidade e à abertura estreita, obrigando as pessoas a colocarem seu 

lixo junto ao coletor ou na sarjeta; os coletores em concreto armado, material 

resistente a atos de vandalismo e às condições climáticas da cidade, 

C E D 
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entretanto, apesar da abertura superior permitir a colocação de resíduos 

maiores facilitando seu uso pela maior parte dos usuários, o acesso à abertura 

da lixeira por crianças e cadeirantes é dificultado pela altura e o coletor em fibra 

de vidro, muito ineficiente e frágil. Embora o IBAM (1996) forneça algumas 

orientações para a instalação de coletores (Figura 97), quase nenhuma delas é 

respeitada quando da instalação desse tipo de produto no espaço urbano. 

Algumas unidades estão posicionadas inadequadamente em relação ao 

fluxo dos pedestres dificultando seu uso de modo correto enquanto outros 

estão colocados muito próximos à faixa de travessia quando deveriam 

resguardar certo distanciamento das esquinas. O padrão adotado pela 

SEMURB não possui inovação funcional, material, formal ou qualidade estética 

que contribuam para a organização e o ordenamento do ambiente urbano e 

seus espaços nem apresenta apelo emocional que atraia o pedestre para uma 

interação de uso mais efetiva do produto. 

 
Figura 97 - Distâncias relativas recomendadas para a instalação de coletores. 

 
Fonte Manual para implantação de mobiliário urbano na cidade do Rio de Janeiro, 1996, p. 39. 

 
 

A variação de coletores encontradas ao longo dos trechos avaliados não 

define, visual ou espacialmente, áreas específicas de uso do espaço, ou de 

comércio ou ainda do tipo de produção de resíduos. Em alguns locais é visível 

a inadequação do artefato não apenas em relação ao tipo de lixo produzido 

mas, principalmente, com relação ao uso e distribuição no entorno, muitas 

vezes sem considerar o fluxo e número de pessoas no local. A maioria está 
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suja e degradada, mostrando-se inadequada para utilização, como referido na 

Figura 98.  
 

Figura 98 - Situações inadequadas para posicionamento e uso dos  
coletores em alguns trechos. 

 

 
Fotos do autor, Av. Rio Branco, Natal/RN - abril 2011/janeiro 2013 

 

A imagem “E” da Figura 98 observa-se uma situação de uso totalmente 

equivocada, pois, além de dificultar o uso devido aos obstáculos em conjunto, 

não deve ser posicionado nem distribuído desta maneira. O coletor mostrado 

na imagem “E” da Figura 98 está instalado em cruzamento da avenida, 

mostrando-se deteriorado e inadequado para uso; observe a 

desproporcionalidade do produto em relação ao usuário à esquerda e a 

proximidade ao poste. 

Não há coerência no seu design que remeta a ideia de conjunto ou 

unidade entre ele e os demais elementos urbanos disponibilizados nas 

calçadas, como também não se verifica uma adequação ao entorno e sua 

infraestrutura. A cor azul encontrada em algumas papeleiras não se aplica a 

uma ordem estética ou de uso, sendo apenas resquício das gestões anteriores. 

O número de coletores encontrado ao longo dos percursos é muito inferior ao 

necessário para atender à demanda daquela área central, em que muitos estão 

quebrados, pichados e sujos. O polietileno se mostra como material pouco 

resistente ao intenso uso externo e ao vandalismo e, apesar de ser um produto 

de fácil substituição, apenas algumas unidades são repostas pelo órgão 

municipal responsável.  

Não foi detectado qualquer sistema planejado para coleta seletiva 

E D 
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naqueles trechos sendo os diferentes tipos de resíduos depositados no mesmo 

coletor. O único conjunto de coletores voltados à separação de resíduos foi 

observado na Parada Metropolitana, porém totalmente vandalizado, ver Figura 

99, a seguir. Ao final do dia muitas das lojas colocam sacos com lixo, caixas de 

papelão e outros tipos de resíduos junto aos locais onde há coletores. Como a 

capacidade volumétrica deles é pequena, grandes volumes residuais ficam 

amontoados pelas calçadas aumentando ainda mais a sensação de desordem 

e sujeira naquele ambiente urbano. 

Figura 99 - Papeleiras utilizadas como lixeiras para coleta seletiva. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: do autor, Parada Metropolita/Rua Pe. João Manoel - maio 2011. 

 

O elevado número de peças encontradas quebradas, como 

exemplificado na Figura 99, evidencia a falta de civilidade urbana de alguns 

cidadãos para com o patrimônio público e, sendo ineficientes e frágeis, não 

suportam a quantidade dos resíduos produzidos nos locais. Alguns foram 

deformados por queima ou arrancados do suporte metálico não se mostrando 

apropriados ao uso no contexto urbano local. Não há informação gráfico visual 

que indique ao usuário o tipo de material específico a ser descartado em cada 

contentor. 

O sistema de fixação no piso através de encaixe “macho-fêmea” dos 

coletores em concreto confere estabilidade e equilíbrio ao produto, evitando 

seu roubo além de facilitar sua substituição ou remoção sem danificar o piso, 

contudo não há sistema para retenção do chorume produzido pela mistura de 

resíduos orgânicos e sólidos que acaba escorrendo para a calçada, 

manchando-a conferindo-lhe um aspecto de sujeira. 
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Na leitura visual dos Coletores em polietileno e concreto armado (Figura 

100) vemos que ambos apresentam desenho simples e racional, utilizando-se 

de composições geométricas de formato quadrangular originado a partir de um 

hexaedro regular. Como afirma Sudjic (2010, p. 54), “os objetos não existem no 

vácuo: são parte de uma complexa coreografia de interações”. Assim sendo, 

devem ser emissores de mensagens positivas que estabeleçam um nível de 

comunicação entre eles e os usuários, tendo como finalidade promover maior 

interação funcional, sensorial e de uso que justifique sua existência física. 
 

Figura 100 - Aspectos gerais dos coletores em concreto instalados na Cidade Alta. 

 
Fotos do autor, Rua João Pessoa, Natal/RN - abril 2011. 

Produtos dessa natureza funcional devem desempenhar 

satisfatoriamente suas funções práticas, e, ao mesmo tempo, se mostrarem 

como artefatos carregados de simbolismos e emotividade que promovam, 

mesmo que inconscientemente, um processo de percepção estética no usuário, 

tornando o produto atrativo, legível e usável possuindo também um design 

apropriado ao contexto sociocultural e ambiental da cidade em que se insere, 

A retirada dos resíduos se 
faz pela porta posicionada 
em uma das faces, porém 
não há um sistema para 
escoamento ou retenção dos 
líquidos que se acumulam no 
seu interior, produzindo e 
secretando a lixívia que 
escorre para a calçada 
causando manchas e mau 
cheiro. 

As faces laterais são 
destinadas à colocação de 
publicidade; peso visual 
decorrente do formato da 
estrutura, é enfatizado pela 
espessura das paredes 
externas. 

O sistema de coleta interna 
através da colocação de saco 
plástico em suporte metálico 
mostra-se ineficiente e frágil 
ao uso intensivo, à oxidação 
e à ação de vândalos no 
ambiente urbano aberto já 
que não protege o conteúdo 
do coletor. 
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possuindo características tecnológicas eficientes ao uso, a segurança e a 

higiene e limpeza urbanas. A respeito da importância das lixeiras no espaço 

público Rossi (2010, p. 43) argumenta que, 

 

 

As caixas coletoras de lixo, elementos do sistema de limpeza urbana, 
cumprem importante papel na educação ambiental, incentivando as 
“boas práticas” de sustentabilidade. Sua localização em áreas de 
maior concentração de pedestres e a consequente implantação na 
quantidade necessária permitem o descarte adequado de resíduos de 
fumo, comida, bebida, papel, plástico etc. 
 

 

 

A partir da observação sobre a frequência de uso constatou-se que das 

poucas lixeiras restantes ainda utilizáveis, quase nenhuma delas é 

efetivamente usada pelos indivíduos para depositarem seus resíduos, ficando 

ociosas a maior parte do tempo. Vinte e três itens foram listados para avaliação 

dos coletores (Apêndice A04.4), tanto em polietileno quanto em concreto. 

Verificou-se que apenas dois deles são plenamente atendidos (8,7% do total), 

porém ainda com algumas ressalvas, tendo em vista as atuais condições 

físicas das lixeiras ali instaladas. Nove itens atendem parcialmente aos 

requisitos colocados (39%), considerando-se também as características dos 

coletores e o contexto ambiental, enquanto a maior parte das condições 

necessárias ao funcionamento adequado dos coletores, ou seja, treze itens 

(56,5% ) não é atendida.  

Deste modo é quase como se não existissem coletores instalados no 

espaço público, uma vez que não desempenham satisfatoriamente as funções 

práticas, estéticas e simbólicas para as quais foram projetados, assumindo um 

caráter mais ficcional do que propriamente um produto de utilidade pública, 

prestador de serviços à comunidade. Apesar de serem considerados objetos 

indispensáveis no espaço público tendo como finalidade prioritária auxiliar na 

limpeza e na organização, os coletores poucos são usados pelos habitantes 

locais, por três razões básicas: 1) pouca disponibilidade desses elementos 

instalados ao longo dos trechos (baixa relação quantidade x área); 2) o baixo 

nível de civilidade dos indivíduos com relação ao trato do espaço público e 

suas estruturas (mau uso e/ou uso inadequado do patrimônio público); e 3) 



273 
 

(como consequência do item 2), as péssimas condições de uso das poucas 

unidades existentes no trecho investigado (na maioria, quebrados ou 

depredados).  

Durante 1 mês de observação apenas cinco pessoas foram flagradas 

depositando seus rejeitos nas caixas coletoras e a maior parte delas coloca 

seus resíduos no chão das calçadas ou da via de tráfego, mesmo que exista 

uma lixeira por perto, aumentando a sujeira, a desorganização e a poluição 

naquele ambiente. Conforme expõe Yázigi (2000, p. 346), 

 

 

O direito à limpeza e higiene, de importância não só científica, é de 
acentuada vontade da opção da população, amparado em vários e 
antigos códigos de higiene e nas posturas municipais. Ao declararem 
que desejam a cidade limpa, os cidadãos a querem como em suas 
casas – mas a cidade não é sua casa! Como na manutenção física 
das calçadas se trata de uma esfera que envolve tanto 
comportamentos de particulares e empresários, como da gerência 
administrativa municipal. Mais uma vez revela sua fraqueza ao não 
querer comprar briga, especialmente com empresários que ignoram 
quaisquer advertências e emporcalham até mesmo os lugares mais 
nobres da urbe. [...] para o usuário da rua, que não pode contar com 
rede de lixeiras, de pouco adianta a campanha Mantenha a cidade 
limpa, já que mesmo cidadãos benevolentes têm de andar quadras e 
quadras até encontra um receptáculo. Tanto cidadãos como 
administração têm muito a cumprir neste campo. 

 

 

Concomitantemente às considerações anteriormente apontadas, a 

ineficiência e a ingerência na aplicação de recursos municipais para a 

implantação, divulgação e utilização de um sistema de coleta pública seletiva 

que leve em consideração as atuais preocupações da sustentabilidade 

ambiental urbana, no que diz respeito à correta destinação de resíduos sólidos 

e orgânicos gerados localmente, também contribuem para o agravamento do 

atual quadro. Entretanto, desde junho de 2011 a cidade de Natal conta com a 

Lei Municipal146 que autoriza a Prefeitura a instalar lixeiras para coleta seletiva 

                                            

 
146

 LEI MUNICIPAL 6.269, DE 22 DE JUNHO DE 2011. Fica autorizado o Poder 
Executivo Municipal, a instalar lixeiras seletivas para coleta de lixo reciclável nas Ruas e 
Avenidas de maior fluxo da Cidade do Natal, e dá outras providências. Publicada no Diário 
Oficial do Município do Natal em 23/06/2011.  
Disponível em: HTTP://afaunanatal.wordpress.com/legislacao-ambiental/lei-municipal-6269-11/.   
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nas ruas e avenidas com maior fluxo de tráfego.  

Como instalar, porém, novas lixeiras para uma coleta seletiva em locais 

onde sequer há calçadas niveladas, uniformes e acessíveis? Onde não há 

ordenamento funcional nem visual dos diversos elementos urbanos, mas 

apenas o entulhamento de toda sorte de estruturas urbanas? Onde o cidadão 

comum mal entende a importância e o significado da limpeza urbana para a 

qualidade de uso do espaço público e da sua própria vida e dela queira 

participar?  

Contrariamente a outros produtos que poderiam ter sua quantidade 

reduzida ou mesmo serem suprimidos do espaço público devido à sua 

ineficiência e obsolescência funcional, os contentores deveriam ser 

amplamente instalados segundo um ordenamento funcional, um arranjo físico e 

desenho adequados às demandas do contexto urbano específico, permitindo 

seu uso mais eficiente e mais eficaz desde que a infraestrutura se apresente 

também adequada. 

5.5.6 Telefone público  

Segundo o Manual para Implantação de Mobiliário Urbano na cidade do 

Rio de Janeiro (1996, p. 35), “orelhões devem ser instalados preferencialmente 

próximos a pontos de taxi, entrada de hospitais, escolas e metrô, abrigos de 

ônibus e bancas de jornal, guardando as devidas distâncias”. Portanto, 

planejar, definir e disponibilizar pontos de instalação mais adequados aos usos 

desses elementos no espaço público urbano, certamente trariam benefícios 

para o ordenamento, organização e estética das calçadas.  

É aconselhável evitar-se formatos excêntricos ou temáticos que possam 

interferir no uso, na funcionalidade e na própria leitura do entorno, devendo 

pois apresentar configuração funcional e estética adequada ao contexto 

ambiental em que se encontram instalados. Conforme orienta o Manual de 

Procedimentos para Intervenção em Praças (2002, p. 90), 

 

 

                                                                                                                                

 

Acesso em: 15/12/2011. 
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Telefones públicos em forma de sombrinha de frevo, coco ou chapéu 
de cangaceiro, por exemplo, dificilmente se harmonizam com o 
ambiente natural e construído. Assim como as lixeiras, a cor, a forma, 
as texturas e os materiais utilizados precisam estar harmonizados 
entre si e com o espaço onde estão localizados.   

 

 

Unidades compostas por uma, duas ou três cabines estão instaladas nas 

calçadas das vias avaliadas; conforme apresentado na Figura 101, entretanto, 

nem sempre correspondem à demanda de uso nos locais onde estão 

implantados e, dependendo do local onde estão fixadas, acabam estreitando a 

faixa livre destinada à circulação dos pedestres, mais destacadamente os 

telefones com três cabines que ocupam uma área maior.  

Figura 101 - Telefones-padrão com 1, 2 e 3 conchas instalados nas calçadas  
dos trechos avaliados. 

 

 
Fotos do autor, Av. Deodoro da Fonseca; Av. Rio Branco, Natal/RN - abril/maio 2011. 

 

De um modo geral, observou-se que a grande maioria, senão todos, os 

telefones (orelhões) implantados nos trechos investigados encontram-se 

bastante deteriorados por falta de manutenção e conservação das suas 

estruturas. É possível constatar o total abandono de alguns desses elementos 

que os torna inadequados ao uso, pois se apresentam quebrados, faltando 

componentes e partes, sujos e por vezes com peças enferrujadas que 

poderiam colocar em risco a integridade física de usuários. Apenas algumas 

unidades que realmente funcionam são utilizadas pelos usuários e tendo em 

vista a facilidade de comunicação via telefonia móvel, a procura por esse tipo 

de serviço público pelos cidadãos vem reduzindo significativamente sua 
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importância para o/no ambiente urbano.  

As cabines ou campânulas acústicas, produzidas em material opaco 

(fibra de vidro), apesar de serem parcialmente abertas não proporcionam 

permeabilidade com o entorno imediato ao redor do produto, criando a 

sensação de insegurança e enclausuramento, sobretudo à noite se estão 

instalados em locais públicos pouco iluminados, com circulação restrita de 

pessoas. A falta de sistema de iluminação artificial interna aliada à coloração 

escura dos aparelhos dificulta a visualização do painel, das informações e o 

uso do telefone, sobremaneira à noite, tendo ainda problemas de isolamento 

acústico, proteção contra chuva e sol.  

O IBAM (1996) orienta que os telefones públicos sejam instalados 

seguindo algumas orientações básicas como forma de facilitar o acesso, 

organizar e evitar a criação de obstáculos no espaço público, conforme 

indicado no esquema mostrado na Figura 102. 

 
Figura 102 - Distâncias relativas recomendadas para a instalação de telefones. 

 
Fonte Manual para implantação de mobiliário urbano na cidade  

do Rio de Janeiro, 1996, p. 36. 
 

Telefones mal localizados criam obstáculos à passagem de todas as 

pessoas, obrigando-as a se desviar constantemente deles, para não colidirem 

com as cabines já que não há disposição nem distribuição ordenadas (arranjo 

físico) que respeitem as peculiaridades dos espaços analisados, havendo 
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locais onde não há sequer uma unidade instalada. A maioria dos aparelhos não 

foi instalada com a altura adequada para utilização por cadeirantes e crianças 

observando-se ainda a ausência de sinalização tátil no piso, destinada a 

pessoas com restrições visuais, conforme recomenda a NBR9050/2004.  

Geralmente estão posicionados no sentido perpendicular ao fluxo de 

pedestres quando deveriam estar em paralelo, evitando empecilhos nas 

calçadas e, em outros casos, alguns deles foram posicionados de determinado 

modo que não só dificultam seu uso pelos pedestres colocando em risco sua 

integridade física já que as cabines se voltam para a via de tráfego de veículos, 

obrigando o usuário a se posicionar muito próximo ao meio fio, expondo-se ao 

desconforto do barulho dos automóveis. Materiais estruturais, peças, 

componentes desgastados, sujos e oxidados se expõem à falta de manutenção 

periódica e inadequação às condições ambientais. 

Diante das incertezas geradas pela má qualidade do serviço público 

prestado, das precárias condições funcionais e de uso desses produtos, as 

pessoas passam a lhes atribuir outras funções, utilizando-os como estrutura 

suporte para prender bicicletas, apoiar mostruários e caixas com mercadorias, 

enquanto sacos contendo lixo produzidos por algumas das lojas são colocados 

ao pé do artefato como referência para o sistema de coleta urbana, como 

exemplifica a Figura 103, levando a degradação do produto, sua subutilização, 

dificultando seu acesso por aqueles que precisem utilizá-los, aumentando a 

desorganização no espaço público. 

 
Figura 103 - Subutilização, mau uso e depreciação funcional dos telefones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto do autor, Av. Rio Branco, Natal/RN - novembro 2012. 
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A leitura visual dos Telefones, neste caso especificamente dos Orelhões, 

revelam que eles tendem a se sobressair visualmente no espaço público 

devido à sua forma diferenciada, mais orgânica e contínua associada a 

elementos naturais, como conchas, pedras e o próprio corpo humano, ou seja, 

um formato biomórfico que capta a atenção dos usuários, despertando sua 

percepção visual a partir de relações estético-simbólicas; daí a origem da sua 

designação pela referência à orelha. De acordo com Lidwell (2010, p. 62), 

objetos que apresentam contornos curvos, sinuosos ou arredondados “causam 

mais impressões estéticas e emocionais positivas”, do que aqueles com pontas 

agudas ou angulares e embora as cabines telefônicas estejam bastante 

depreciadas, sua configuração ainda se destaca na paisagem urbana e 

interage com os usuários. 

O design das campânulas pouco mudou desde a sua criação nos anos 

1970, permanecendo com uma configuração que não acompanhou as 

mudanças tecnológicas, urbanas e sociais perdendo, ao longo dos anos, 

qualidade funcional e estética para outros produtos, como a telefonia móvel 

(celulares). Apesar disso ainda são objetos icônicos, facilmente percebidos e 

visualizados pelos cidadãos apesar de apresentarem um design e funções 

incompatíveis com as demandas tecnológicas atuais.  

O aspecto cromático utilizado nas conchas segue o padrão adotado 

pelas concessionárias responsáveis pelos serviços de telecomunicação, 

estando diretamente relacionado à concessionária prestadora do serviço de 

telefonia e embora padronizados nota-se certa incoerência cromática (algumas 

cabines são azuis, outras violetas) e estrutural (suportes tubulares e 

prismáticos) que provocam ruídos visuais no entorno, já que não estabelecem 

diálogo com outros produtos do meio, nem entre si, criando linguagens 

diferentes para um mesmo objeto.  

Seu tratamento superficial não suscita sensações táteis e/ou visuais, que 

proporcionem maior interação entre o produto e o usuário apresentando, 

internamente, uma superfície muito irregular e sem acabamento, que nem tátil 

nem visualmente, são atrativas, provocando sensação de desconforto e sujeira. 

Ao longo da observação constatou-se que a média de pessoas que se 

utilizaram dos telefones foi somente de 1,3 pessoa/hora. É importante ressaltar 

que dentre o total dos produtos instalados nos trechos avaliados poucos estão 
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funcionando.  

Contudo, uma observação mais atenta da realidade nas ruas da área 

central da cidade, revela uma situação bastante diversa daquela apresentada 

pela concessionária: telefones instalados no meio da calçada onde há grande 

fluxo de pessoas circulando, cabines posicionadas muito próximas a outros 

produtos, árvores ou meio-fio e ausência de sinalização tátil no piso para 

pessoas com restrições visuais, são algumas das situações facilmente 

comprovadas nos exemplares instalados em trechos da área central, como 

mostrado na Figura 104, onde telefones instalados próximos ao meio-fio, 

virados para a via de tráfego obrigando o usuário a se expor a circulação dos 

veículos e a poluição sonora que interferem na sua comunicação, instalados 

juntos a árvores, postes e quiosques não só impedem o acesso e utilização do 

produto, dificultando seu uso pelas pessoas, como criam barreiras físicas à 

livre circulação. 

 
Figura 104 - Posicionamento inadequado de telefones no espaço público afeta seu uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos do autor, à Esquerda (E) Rua João Pessoa; à Direita (D) Av. Campos Sales, Natal/RN –  
novembro 2011/junho 2012. 

 

Na imagem “E” (Figura 104) a implantação de telefones nas calçadas 

deveria acompanhar o alinhamento do meio-fio deixando as cabines em 

sentido paralelo a ele, e não perpendicular, de modo a evitar que as pessoas 

tenham que desviar-se para não colidir com o aparelho, especialmente no caso 

dos PDV’s, quando não há sinalização tátil no piso que lhes indique a 

existência e o posicionamento do elemento naquele meio. Na imagem “D” 

(Figura 104) a localização e o posicionamento deste aparelho dificilmente 

permitem seu acesso e uso por qualquer tipo de pessoa, o que dizer então dos 

D E 
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PNE’s? Falta de sensibilidade, bom senso ou competência técnica? 

Dos dezessete itens avaliados (Apêndice A04.5), apenas cinco atendem 

plenamente às instruções normativas da NBR9050/2004 e de outros manuais 

que tratam da acessibilidade, ou seja, 29,4%. Outros quatro itens são 

parcialmente atendidos (23,5%) enquanto os itens restantes não são 

satisfeitos, cerca de 47%. Portanto, praticamente metade dos requisitos 

mínimos necessários para a implantação, uso e funcionamento adequado dos 

telefones é negligenciado, demonstrando que além das deficiências técnicas 

que comprometem a qualidade do serviço de comunicação, questões 

referentes à instalação destes produtos no espaço público se mostram 

problemáticas, agravando ainda mais um cenário já tão caótico.   

Segundo a Assessoria de Comunicação da concessionária OI, empresa 

responsável pelo gerenciamento do serviço de telefonia pública na cidade de 

Natal, “a instalação de orelhões segue padrões e normas exigidos pela Anatel, 

que levam em consideração fatores como densidade populacional e distância 

entre os equipamentos. Por isso, a retirada não pode ocorrer 

inadvertidamente”.147  

Em parceria com a gestão pública municipal, os atuais concessionários 

devem buscar melhorar as condições de legibilidade (arranjo físico e 

ordenamento), e a remoção de alguns telefones das calçadas, já que estão 

inadequadamente posicionados ou instalados em locais onde, praticamente, 

não são usados. Deste modo, seu reordenamento e seu reposicionamento, em 

conformidade com as orientações normativas, destacadamente a NBR 9050, 

não só melhorariam o aspecto físico e visual daquele ambiente, mas reduziriam 

a quantidade de interferências que degradam a paisagem e obstruem a 

mobilidade dos pedestres, principalmente PCR’s, PDV’s e PMR’s.  

O posicionamento e altura incorretos para acesso, uso e manuseio, são 

certamente os problemas mais correntemente encontrados nos telefones 

instalados nas vias da Cidade Alta, fato esse que causa muitos inconvenientes 

                                            

 
147

 Declaração feita ao jornal Tribuna do Norte on line no artigo intitulado “Orelhões: 
aparelhos em extinção”, publicado em 17 de Abril de 2011 às 00:00. Disponível em: 
http://tribunadonorte.com.br/noticia/orelhoes-aparelhos-em-extincao/178764  Acesso em: 
06/12/2011. 
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aos seus usuários. Selecionar criteriosamente materiais resistentes ao 

vandalismo e de fácil manutenção, amplia a vida útil do produto reduzindo 

custos com substituições, ao mesmo tempo em que evita a proliferação de 

modelos diferentes pelos espaços públicos.  

Recomendações normativas que tratem da acessibilidade, têm por 

finalidade propor adequações ao meio ambiente e sua infraestrutura que 

devem ser efetivamente aplicadas não apenas à instalação de telefones 

públicos mas de todos os outros elementos urbanos existentes no espaço 

público, objetivando-se a organização e melhoria das condições de 

caminhabilidade e utilização dos serviços públicos. 

 

5.6 Algumas considerações 

Detectou-se que o atual mobiliário urbano disponibilizado ao longo das 

vias investigadas da área central é desprovido de sentido já que os conceitos 

da funcionalidade, racionalidade e, notadamente, da emotividade praticamente 

não fazem parte do repertório formal, do contexto sociocultural e ambiental em 

que se encontra inserido. Não há correspondência entre a quantidade, 

modelos, configuração e funções dos produtos urbanos instalados e seu 

arranjo físico no espaço público faltando-lhes coerência na organização e no 

ordenamento pois sua disposição física não apresenta regularidade nem 

continuidade à qual se possa atribuir uma configuração estética e funcional 

adequada ao ambiente. 

Esta irregularidade estrutural é resultante de intervenções pontuais às 

quais o espaço urbano foi submetido durante vários anos, ao contínuo 

processo de degradação e inadequação das soluções até então aplicadas 

pelas várias gestões públicas que se mostram ineficientes para atender às 

necessidades do cidadão, melhorar a qualidade dos serviços públicos e da 

infraestrutura. Do ponto de vista estético, os produtos urbanos apresentam 

designs tão distintos que apreender uma ideia de conjunto ou unidade física e 

visual, torna-se tarefa difícil não apenas pela falta de um projeto racional e 

funcionalmente consistente para o centro da cidade, mas também pelo próprio 

design diversificado dos poucos exemplares instalados nos trechos avaliados.  

Qualquer exemplar do mobiliário urbano apresenta funções e conceitos 

distintos que correspondem aos usos para os quais foram criados, porém nem 
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mesmo tal explicação é capaz de justificar, racional e esteticamente, as razões 

para instalar artefatos tão diversos quanto sem atrativos naquela área central. 

A grande variedade de modelos espalhados pelos espaços públicos não 

promove sua integração ao ambiente, não define um repertório estético comum 

aos objetos nem, tampouco, contribui para a ideia de unidade e continuidade 

no meio urbano; pelo contrário, aumenta a quantidade de ruídos visuais e a 

desorganização funcional do espaço público interferindo na sua percepção 

tornando-se, por vezes, barreiras físicas e visuais aos pedestres.  

Portanto, mesmo sendo parte de um sistema de objetos com 

características formais e funcionais diferenciadas, aos quais os usuários não 

têm poder de escolha sobre eles nem estabelecem uma estreita relação de 

uso, o parâmetro emotivo e estético-simbólico não pode ser deixado em 

segundo plano, pois “os objetos em nossas vidas são mais que meros bens 

materiais” (NORMAN, 2008, p. 26). Coletores de lixo, bancos e bancas, se 

revelam como “resquícios estéticos” das várias mudanças empreendidas pelas 

administrações municipais que se sucederam e não como resultado de um 

planejamento técnico duradouro e coerente em relação aos locais em que se 

encontram instalados. Não apenas por se tratar de produtos oferecidos em 

catálogos que utilizam uma “linguagem universal”, mas principalmente porque 

não há apelo visual ou atratividade que demonstre conteúdo emocional.   

A utilização de modelos padronizados evita a proliferação de variantes 

funcionais diferentes no espaço público; entretanto, sua implantação deve 

sempre levar em consideração as características do espaço público e sua 

infraestrutura, buscando a coerência estética com outros elementos ali 

existentes no intuito de se criar uma linguagem ou ideia de unidade urbana. 

Exemplares do mobiliário urbano, demasiadamente diferentes, empregados 

sem um objetivo claro voltado para organização e para ordenamento do espaço 

público definindo áreas funcionais específicas confundem o usuário, dificultam 

a manutenção e substituição, criando repertórios visuais distintos dentro do 

mesmo espaço urbano e também elevam os custos com manutenção e 

reposição.  

Alterações nos espaços públicos e em seu conjunto de mobiliário devem 

ocorrer quando estritamente necessárias ao bom funcionamento da cidade ou 

à melhoria das condições da infraestrutura ambiental oferecidas aos cidadãos. 
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Como adverte Araújo (2008, p. 04), “as substituições do mobiliário urbano, 

quando necessárias, devem ser feitas de forma criteriosa, lembrando que 

esses elementos fazem parte da história das cidades que ficam registradas no 

espaço público”. Modificações constantes nos espaços públicos e no mobiliário 

reduzem gradativamente seu significado simbólico para a população sempre 

que as conexões entre o lugar, a vida pessoal e os elementos urbanos, mudam 

rapidamente, perdendo-se referências ambientais significativas.  

Os Decretos municipais 5660/95, 5661/95 e 4621/92 definem algumas 

normatizações para a instalação de produtos urbanos específicos, como 

quiosques e bancas de revistas, porém não sempre são regras claras e 

objetivas para o planejamento e implantação adequados desses objetos no 

meio urbano seja por empresas privadas ou pelos concessionários. Em 

documento de licitação elaborado e disponibilizado pela Prefeitura Municipal de 

Natal148 relativo ao fornecimento, manutenção e recuperação de alguns 

artefatos urbanos, indicam-se “modelos de referência” para a fabricação e 

instalação desses produtos; contudo, apresentam configurações distintas 

demonstrando não haver maior preocupação na criação de um sistema de 

objetos que sirva como referência ao ordenamento e à estética do espaço 

urbano, possibilitando a definição de uma identidade urbana.  

Os parâmetros apontados na licitação se referem, prioritariamente, a 

fatores de ordem estrutural e tecnológica mais do que de adequação às 

necessidades dos cidadãos e do contexto socioambiental dos espaços públicos 

onde estão colocados. A visão sistêmica, que deveria servir como requisito 

fundamental ao projeto do espaço público como um todo, torna-se 

individualizada, pontual e fragmentada tendo, ao final, a criação de arranjos 

físicos inapropriados.  

A não observância e o descumprimento das poucas normatizações que 

regulam a distribuição e a implantação do mobiliário nas calçadas, tanto em 

nível municipal quanto federal, resultam em espaços desorganizados, sem 

atratividade, confusos e, na maior parte das vezes, sociocentrífugos que não 
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 Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, Logística e Modernização 
Organizacional - SEGELM; Concorrência Pública Nacional No. 24.005/2010; Processo 
0038441/2010-76. 
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possibilitam a convivência social saudável. A situação encontrada, no entanto, 

revela um quadro de descaso a qual aquela área central vem sendo submetida 

ao longo dos anos, decorrente da negligência e da incapacidade do poder 

público municipal em fiscalizar o cumprimento de leis e normatizações a fim de 

ordenar o espaço público e realizar manutenção e conservação, tanto da 

infraestrutura urbana quanto das edificações públicas, tornando aquele 

ambiente urbano ainda mais caótico e degradado, oferecendo soluções 

pontuais e superficiais à problemas urbanos cuja origem e natureza 

apresentam maior complexidade e profundidade. 
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[...] as camadas mais esclarecidas da sociedade que deveriam se 

importar e não o fazem, decerto têm a cidade que merecem. Uma 

cidade sem identidade, fria, sem coração, sem história. Precisam 

viajar para a Europa todo ano para se deleitar com belas paisagens e 

arquiteturas e não se importam que detonem com o seu próprio lugar 

(BELIZE CÂMARA, 2013). 

 

 

6. RESULTADOS, CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES 

 

 

6.1 Resultados, até aqui... 

O conjunto de mobiliário urbano instalado nos trechos percorridos é, na 

sua maioria, composto dos mesmos artefatos funcionais encontrados na maior 

parte dos espaços públicos da cidade, diferindo apenas na quantidade de 

unidades disponibilizadas nas calçadas, nas cores empregadas e seu 

posicionamento no entorno. A irregularidade na distribuição altera o 

ordenamento e a organização dos espaços investigados, em que alguns 

artefatos apresentam pouca ou nenhuma condição funcional para efetivo uso 

pelos cidadãos, prestando-lhes um serviço público sem qualidade.  

Ao longo dos trechos pode-se constatar que poucas das normatizações 

dispostas no Decreto Nº. 5660 da Prefeitura Municipal de Natal que trata da 

disposição de bancas de jornais, revistas e da venda de lanches, conforme 

determinado nos Itens I, II, III e IV, do Parágrafo 2º. Artigo 8º, são cumpridas já 

que as bancas ali instaladas apresentam situações funcionais, racionais e 

emotivas diversas. 

Dos diversos produtos instalados nos trechos avaliados poucos são 

aqueles que apresentam condições adequadas para utilização e estejam 

corretamente instalados no espaço público, sem representar riscos à 

segurança ou obstáculos à população. Conforme orienta a SEMOB/MC (2006, 

p. 76), “a implantação do mobiliário urbano deve estar atenta a informações 

como materiais, design, funcionalidade, porém a localização de sua instalação 
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pode facilitar ou impedir a boa utilização do elemento, ou até mesmo se 

transformar em uma situação perigosa no deslocamento de pessoas”.  

Os parâmetros especificados pelas normatizações e legislações vigentes 

devem, portanto, ser aplicados ao design de qualquer tipo de produto cujo uso 

tenha sido voltado, prioritariamente, para o espaço público uma vez que o 

ambiente urbano é frequentado pelos mais diversos biótipos requerendo, do 

mobiliário urbano, certa adaptabilidade em suas funções práticas e estéticas 

para atender às necessidades dos diversos cidadãos. Assim, para 

desempenhar adequadamente essas funções os órgãos responsáveis pela 

infraestrutura, fiscalização e manutenção urbanas, devem atuar de modo 

integrado e sistêmico na organização da cidade, suas redes e infraestruturas, 

visto que ruídos urbanos produzem “caos urbano” no qual se tornará difícil 

determinar um design e configuração adequados para os produtos urbanos a 

fim de se conseguir o ordenamento daqueles artefatos já que condições físicas 

deficientes e a falta de uma linguagem uniforme, harmônica e racional, não 

proporcionam a legibilidade necessária à integração emocional entre o produto, 

o ambiente e os cidadãos, a fim de criar uma relação de uso mais intensa e 

eficiente. 

Mesmo em se tratando de um local de atratividade, interesse histórico, 

cultural e turístico que abriga museus, centro de artes e igrejas, como o entorno 

da Praça André de Albuquerque, poucos exemplares de mobiliário urbano ali 

estão instalados em meio a uma infraestrutura deficiente que não condiz com a 

importância simbólica daquele lugar, carecendo de outros elementos urbanos 

necessários para suportar as atividades ali desenvolvidas, tais como placas e 

totens informativos, iluminação decorativa e funcional, ou quiosques para 

informação turística, por exemplo. 

As situações levantadas no trato do conjunto de elementos urbanos 

dispostos nas quadras que compõem o perímetro investigado permitiram 

chegar a alguns resultados relacionados diretamente aos conceitos da 

racionalidade, funcionalidade, emotividade, em que outras questões afetas ao 

espaço físico, seu ordenamento visual e estrutural, também puderam ser 

examinadas; então a partir do resultado deste exame, inferiu-se que: 
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1. Os diferentes repertórios funcionais e estéticos dos produtos interferem 

na legibilidade e não agregam valor ao espaço, extinguem o sentido de 

ordenamento e conjunto e criando ruídos visuais, bloqueios físicos na 

paisagem e mau uso dos produtos  que interferem negativamente sobre 

a percepção visual dos pedestres em relação ao espaço público e seus 

usos; 

2. A degradação do mobiliário urbano é reflexo da degradação ambiental 

decorrente da falta de uma gestão integrada, de um senso de 

planejamento sistêmico resultando em desordem do espaço público 

ampliada pela deterioração da paisagem urbana naquelas vias; 

3. A incompatibilidade funcional do mobiliário urbano compromete a 

racionalidade na instalação, posicionamento e ordenamento dos 

elementos permitindo o invasionismo das calçadas e “loteamento” de 

áreas públicas, subvertendo a relação público – privado; 

4. Quanto a emotividade, os produtos são ineficientes em suas funções 

estéticas e simbólicas, incapazes de criar harmonia, atratividade e 

unidade que proporcionem sensação de bem-estar, conforto, segurança, 

prazer, ordem e higiene; 

5. A acessibilidade e mobilidade são prejudicadas, pois os produtos não 

desempenham adequadamente suas funções seja através de um design 

incoerente e não contextualizado, seja pela infraestrutura física 

deficiente que não possibilita a instalação ordenada e funcional desses 

mesmos artefatos. 

Além dos problemas funcionais e estruturais já exaustivamente 

apontados, a quantidade instalada de mobiliário também se revela insuficiente 

para atender às demandas dos usuários devido principalmente à falta de um 

planejamento eficiente e adequado, seja na distribuição dos artefatos ou no seu 

posicionamento. A ausência de uma gestão integrada provoca a segregação 

dos vários setores prestadores de serviços públicos à cidade, tendo como 

resultado a ineficiência na condução e realização de ações necessárias à 

adequação e melhoria da infraestrutura prejudicando assim, a qualificação do 

espaço urbano. 

Constatou-se que na maioria das vezes a seleção do mobiliário urbano 
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se baseia apenas e tão somente em decisões estéticas, estilísticas e modismos 

em detrimento de parâmetros técnicos que norteiam o planejamento dos 

espaços públicos pelos órgãos municipais responsáveis pelos projetos, 

adequação e implantação desses artefatos na cidade, tendo como 

consequência, a má utilização do produto, sua rápida depreciação, 

obsolescência funcional, desconforto para os usuários e baixa qualidade do 

serviço público que transtorna o cotidiano. Neste aspecto, é imprescindível que 

a relação direta entre necessidade, produtos, ambiente e gestão municipal 

esteja voltada para a qualificação, organização, valorização e estética do 

espaço público como forma de atender às expectativas dos habitantes da 

cidade.  

6.2 Scio me nescire149: conclusões gerais 

“As cidades são cenários de reprodução das relações humanas, que 

tanto podem acontecer nos seus espaços construídos como nos espaços livres 

de edificações” (ÁGUAS, 2010, p. 422). Ações municipais adequadamente 

planejadas, fruto de uma gestão integrada e de uma pensamento sistêmico 

para a implantação e uso adequado do mobiliário urbano, definem ambientes 

seguros, atrativos e ordenados, dando origem a áreas de convivência social 

que fomentam a interação dos usuários com sua cidade, através do uso efetivo 

dos seus espaços, melhorando a qualidade da infraestrutura funcional dos 

serviços oferecidos aos cidadãos no ambiente urbano.  

Destaca-se que, aliada a organização do espaço físico, a qualidade 

estética do mobiliário urbano influencia a intensidade e a frequência de uso 

desses espaços e de outros elementos e também na realização de atividades 

cotidianas, criando interações físicas e visuais mais intensas, já que as 

condições estéticas e práticas da infraestrutura do ambiente possibilitam ou 

inibem as ações dos indivíduos, segundo os conceitos da funcionalidade, 

racionalidade, emotividade, direcionadas a melhoria da acessibilidade e da 

                                            

 
149

 Scio me nescire – “Sei que eu não sei”, esta é a variante do ditado mais famoso do 
filósofo grego Sócrates: “Oida ouk eidys” (eu sei que nada sei). [...] Naturalmente Sócrates não 
era realmente da opinião de que nada sabia, mas a verdadeira filosofia significava para ele 
colocar supostas verdades e determinados conhecimentos à prova e questionar por tanto 
tempo, até que se penetrasse no âmago das coisas.” Pöppelmann (2010, p. 114) 
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legibilidade urbanas como forma de tornar os espaços urbanos mais saudáveis 

e sustentáveis. Para tanto e a fim de se prevenir a criação de conflitos visuais e 

físicos que possam interferir negativamente na apropriação dos espaços 

públicos, são imprescindíveis um planejamento sistêmico e uma gestão 

integrada do espaço urbano, de modo que a implantação do sistema de 

mobiliário urbano respeite as particularidades do contexto sociocultural e 

ambiental que se pretende qualificar, transformando-os em espaços públicos 

centrípetos, seguros, aprazíveis, convidativos ao uso e à vivência social.  

Neste sentido, a tomada de decisão pelo Poder Público municipal para 

dotar o espaço público com tais produtos, deve pautar-se em bases conceituais 

sólidas que permitam orientar um projeto sistêmico de mobiliário voltado à 

qualidade do ambiente urbano. Por outro lado, esta decisão deve, também, 

estar vinculada ao processo de seleção, implantação, gestão e manutenção 

desses artefatos de modo a possibilitar e favorecer o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade, com a finalidade de gerar o bem-estar para 

todos os seus habitantes. 

Obviamente, nem todas as desventuras vivenciadas no espaço público 

são fruto da ingerência e da incompetência das gestões municipais. O 

comportamento usual da maioria dos habitantes locais também contribui para 

sua desorganização visual e física uma vez que determinadas atitudes e usos 

das estruturas públicas (calçadas, mobiliário, edificações etc.), acabam 

revelando o pouco nível de civilidade150 demonstrada por muitos cidadãos 

quanto ao cuidado e preservação do ambiente que usufruem.  

Há uma clara desconexão entre a infraestrutura do espaço urbano, os 

usos e atividades realizadas, o mobiliário e as necessidades de seus 

frequentadores, sejam estes pedestres, comerciantes, ambulantes, visitantes e 

moradores, e a gestão pública da cidade. Neste aspecto, quando os espaços 
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 “A civilidade se baseia na harmonia das relações humanas entre cidadãos, a partir 
de códigos de ética e de regras de conduta e mutualidade, de respeito. Nasceram, assim, as 
normas, primeiro verbais, depois plasmadas em códigos, no sentido da disciplina e da 
organização, da moral social e da convivência entre todos os indivíduos que formam o grupo. A 
civilidade pode ser entendida também como um conjunto de conhecimentos práticos para a 
vida em sociedade, os quais não se aprendem na escola. A civilidade vincula e relaciona, cria 
condições para que haja harmonia, sã convivência na sociedade. Civilidade”. In Infopédia [Em 
linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2011. [Consult. 2011-11-30]. Disponível na www: <URL: 
http://www.infopedia.pt/$civilidade>. Acesso: 30/11/2011. 
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públicos sofrem processos de abandono e degradação, o mobiliário urbano é 

um dos primeiros elementos a sofrer desgaste – e muitas vezes vandalismo – 

devido a sua reduzida dimensão, em relação à escala das edificações e, 

portanto mais fáceis de padecerem danos físicos mais rapidamente. 

Outro aspecto que levaria a depredação dos elementos do mobiliário 

urbano relaciona-se ao não atendimento de requisitos funcionais que 

caracterizam esses produtos tais como, proteção, informação, lazer, 

comunicação, etc. e, portanto, sua inadequação à realização de atividades 

cotidianas desempenhadas no espaço público pelos cidadãos, bem como o 

não atendimento das suas necessidades. Nesta situação, a teoria da janela 

quebrada passa a ser o lema recorrente, e o ciclo vicioso da falta de educação 

básica e urbana, da gestão equivocada do espaço público, da permissividade, 

da sobreposição das relações entre o público-privado, da pouca atuação e 

fraca presença do Estado, conduz a uma cidade pouco saudável, pouco 

atrativa, insustentável e frágil nas suas relações sociais em permanente 

conflito.   

O designer de produtos é um inquieto observador do cotidiano na cidade 

em que vive, da qual participa e também interfere, essas inquietações 

revelaram a necessidade de uma investigação aprofundada sobre o papel que 

os elementos urbanos desempenham no e para o espaço público. Planejar um 

conjunto de mobiliário urbano, que corresponda às necessidades e 

características de determinado contexto, é o caminho para se alcançar a 

interação do usuário com o objeto em questão, seja através das funções 

práticas, estéticas ou simbólicas expressas por meio dos aspectos 

configuradores ou através de associações diretas do artefato com o ambiente 

urbano do qual participa, empregando um repertório visual e imagético 

inovador que caracteriza a cultura de determinado lugar, ou seja, uma 

identidade urbana.  

O objetivo desta investigação buscou esclarecer os questionamentos 

surgidos a partir da hipótese e, para corroborar os conceitos e afirmações nela 

contidas, empreendeu-se uma jornada por um universo que, embora familiar, 

ainda nos parecia desconhecido, por vezes nos surpreendendo pela 

confrontação direta entre teoria e prática com a realidade social nem sempre 

agradável, às vezes incompreensível, noutras frustrantes, porém sempre 
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contundentes. Realizou-se, então, uma investigação teórica e prática detalhada 

sobre o papel do mobiliário urbano implantado pelas gestões municipais nos 

centros urbanos de algumas cidades brasileiras especificamente no centro 

principal de Natal, em espaços destinados à circulação dos pedestres, 

especificamente nas calçadas, à luz dos conceitos da funcionalidade, da 

racionalidade, da emotividade e da acessibilidade, segundo os princípios do 

design de produtos e da legibilidade do espaço público. 

Negt (2002, p. 23) acerta quando afirma que “a imagem da cidade 

depende de sua forma de crescimento, que pode ser caótico ou ordenado, e 

isto se reflete também de modo extraordinário no modo de vida das pessoas, 

que precisam se reconhecer naquilo que vêm” visto que, atualmente, as 

cidades apresentam crescimento urbano desordenado e alto grau de 

segregação espacial, tendo muitos de seus espaços públicos sido submetidos 

a processos de degradação e abandono, sobremaneira em suas áreas 

centrais; não é de se estranhar que as relações de pertencimento e identidade 

entre cidadãos e o ambiente urbano se encontrem tão desgastadas, que as 

pessoas já não mais encontram referências físicas e visuais que lhes sejam 

significantes a ponto de criar laços afetivos com esses locais. 

Os espaços públicos visam promover a interação entre os cidadãos e 

sua cidade, através das estruturas de serviços públicos, edificações e do 

próprio entorno, como forma de criar uma sociedade participante, dinâmica, 

interativa e conhecedora de suas características sociais, culturais e ambientais. 

Dentro desta malha urbana os espaços são compartilhados por diferentes 

indivíduos e grupos de usuários cujas necessidades e demandas por serviços 

públicos de qualidade deveriam encontrar respaldo em algumas estruturas e 

produtos urbanos que correspondessem às suas expectativas na realização de 

atividades cotidianas como caminhar, informar-se, comunicar-se, proteger-se e 

descansar. 

Constatou-se in loco, entretanto, que as áreas centrais de algumas 

capitais brasileiras como Recife, João Pessoa, São Paulo e Porto Alegre, além 

do centro urbano principal de Natal, foco desta investigação, se apresentam 

como locais desorganizados e degradados em suas várias estruturas devido a 

fatores de ordem econômico-financeira e sociocultural que se vem arrastando 

ao longo de vários anos provocando desgaste e empobrecimento desses 
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centros comprometendo, em contrapartida, toda uma rede de serviços públicos 

voltados ao cidadão, como sinalização, iluminação, acessibilidade, mobilidade 

e lazer. Do ponto de vista prático, a precária situação funcional, racional e 

emocional do mobiliário urbano existente parece não se restringir apenas a 

alguns locais ou cidades brasileiras específicas. Como levantado, os problemas 

investigados se repetem sistematicamente em vários centros urbanos de 

algumas capitais brasileiras, revelando a falta de compreensão clara e objetiva 

sobre o papel e a função que o mobiliário urbano desempenha para o espaço 

público e seus cidadãos. 

Na área central das citadas capitais pode-se observar que os problemas 

diretamente pertinentes aos elementos urbanos são de três naturezas distintas, 

porém correlacionadas: 1) má distribuição dos objetos no espaço público, 

causando irregularidade na quantificação e disponibilidade desses elementos, 

ao longo do caminho dos usuários que, muitas vezes, não conseguem localizá-

los; 2) mau posicionamento e má localização dos artefatos nas calçadas em 

relação ao fluxo de pedestres, criando bloqueios à mobilidade e à 

acessibilidade bem como à utilização do produto, muitas vezes colocado em 

pontos inadequados e 3) falta de ordenamento, hierarquia e arranjo físico 

adequados aos usos, atividades e características ambientais do local onde se 

encontram instalados que, por vezes, não definem áreas específicas 

destinadas à implantação de determinado sistema de mobiliário urbano, 

passível de criar espaços centrípetos. 

Além disto, os elementos apresentam, na maioria dos casos (senão 

todos eles), design distintos que não lhes atribui um sentido de conjunto ou 

unidade, aparecendo como artefatos pontuais, funcional, racional e 

emotivamente desconexos que não dialogam entre si nem com as 

características do entorno onde se instalaram (tipos de atividades, usos do 

solo, infraestrutura, arquitetura) no espaço público, impossibilitando a 

aproximação entre esses produtos portanto, por sua vez, dificultando a ideia de 

um sistema de mobiliário dotado de repertório estético-simbólico coerente com 

o espaço público envolvente. Neste sentido e conforme levantado nos locais 

investigados, cada produto atua como unidade própria, apartada dos demais e 

por vezes não se integram ao entorno em que estão inseridos.     

Compreende-se que cada artefato urbano possui funções e 
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características específicas segundo sua finalidade de uso, porém não significa 

que os produtos voltados ao uso público, não possam coexistir de maneira 

uniforme, relacionando-se entre si, explorando repertórios comuns que lhes 

definam uma identidade de conjunto, apresentando um traço comum que os 

una. Infelizmente, os processos de seleção desses produtos são baseados, 

prioritariamente, em tendências estilísticas e “gostos” pessoais de alguns 

gestores envolvidos nessas escolhas, muito mais do que critérios objetivos de 

funcionalidade, racionalidade e emotividade voltadas para a qualidade do 

espaço público, da criação de uma identidade urbana e dos serviços a serem 

prestados aos cidadãos. Desta maneira, se pontua o espaço urbano com 

artefatos de qualidade técnica e estética duvidosas, transformando-os em 

verdadeiros entulhos já que não correspondem às necessidades das pessoas 

nem do ambiente, obstando ou impedindo maior aproximação e interação entre 

o produto, o entorno e o usuário.  

Como observado nos locais avaliados, mesmo diante dos inúmeros 

aspectos negativos que dizem respeito à funcionalidade, ao design, à 

acessibilidade e ao uso dos elementos urbanos, esses ainda são procurados e 

utilizados por uma grande parcela de citadinos, objetivando terem suas 

demandas, por serviços públicos, atendidas, embora conceitos como 

qualidade, respeito e civilidade estejam longe de serem parte do arcabouço do 

conjunto de artefatos urbanos instalados na área central da cidade. A partir 

dessa constatação, torna-se conveniente uma reflexão sobre o papel social que 

este tipo de produto desempenha no e para o espaço público urbano 

concernente às questões de mobilidade, segurança, conforto e qualidade de 

serviço, disponibilizados aos indivíduos que habitam as cidades e utilizam seus 

espaços comuns. 

O mobiliário urbano tem, como finalidade, facilitar a convivência social, o 

intercâmbio de experiências individuais e coletivas, através de suas funções 

básicas, porém ele não é o fator decisivo para que as pessoas se apropriem e 

utilizem determinados espaços públicos na urbe. Os aspectos da infraestrutura 

urbana tais como segurança, limpeza, iluminação, pavimentação etc., bem 

como a arquitetura e o paisagismo, são imprescindíveis para a organização e a 

construção de ambientes adequados às práticas cotidianas do encontro, do 

lazer, do trabalho, da caminhabilidade, pois de nada adiantaria instalar 
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artefatos urbanos de boa qualidade em locais degradados, inseguros ou 

abandonados, já que esses sofreriam os efeitos negativos diretamente sobre 

sua estrutura, depreciando-se rapidamente como acontece ainda hoje com 

aqueles produtos disponíveis nos locais avaliados, ou seja, eles são um dos 

principais indicadores dos processos de gestão e apropriação dos espaços 

pelos usuários. 

É conveniente ressaltar que as atuais condições da infraestrutura urbana 

dos espaços públicos na área central da cidade não apresentam condições 

favoráveis para a instalação de quaisquer tipos de elementos voltados à 

prestação de serviços de qualidade aos cidadãos, notando-se, inclusive, um 

incremento na degradação geral das estruturas, equipamentos e artefatos 

daquele local pela ausência de ação e intervenção do poder público a fim de 

(re) organizar e (re) ordenar o ambiente. Permissividade, indolência, falta de 

civilidade e cidadania de ambos os lados (Estado e população) no uso e na 

apropriação das estruturas urbanas, são fatores complicadores que contribuem 

ainda mais para o crescente descuido e desordem que degeneram aquele 

entorno, e tantos outros. 

A cidade é um sistema e o mobiliário urbano é parte dele. Caso ela não 

seja considerada como tal, suas partes não funcionarão a contento e o 

mobiliário urbano perderá sua razão de existir, haja vista ser ele que faz a 

transição entre a escala da cidade e o homem, buscando suprir suas 

demandas por serviços urbanos relacionados à comunicação, segurança, ócio, 

localização e higiene pública. Contudo, também se faz necessário que o 

cidadão possua certo nível de civilidade que o ajude a compreender que as 

relações urbanas entre o homem e o meio ambiente, devem ocorrer de forma 

equilibrada, contribuindo para a integração entre ambos, evitando-se conflitos 

que terminem em atos de vandalismo e destruição do bem público.    

Espaços urbanos desorganizados, desordenados, que não oferecem 

segurança e conforto aos cidadãos dificilmente serão usufruídos pelas pessoas 

que somente o utilizarão com o intuito de realizar atividades indubitavelmente 

necessárias naquele ambiente externo. Assim, o uso do espaço público e suas 

estruturas ficam restritos apenas a determinados horários e ações específicas 

que não exploram sua potencialidade, tornando-os subutilizados.  

A disponibilização de mobiliário urbano em áreas públicas específicas 
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pode fornecer o elo para a utilização mais efetiva do lugar, como praças, 

parques, largos e calçadões, dentre outros, podendo servir como suporte à 

realização de atividades cotidianas ligadas ao lazer, ao descanso, à 

comunicação e convivência social, mas é imprescindível que o planejamento 

para instalação desses artefatos seja concebido a partir de um conceito 

sistêmico e de uma gestão integrada, envolvendo um projeto de cidade mais 

amplo voltado à qualificação dos espaços públicos e ao resgate da cidadania, 

através de planos de manutenção e conservação periódica no sentido de se 

prevenir o desgaste, a deterioração e o vandalismo da infraestrutura urbana e 

de seus elementos.  

Neste sentido, programas de educação urbana voltados para a 

construção da cidadania, da identidade e da responsabilidade urbana são 

importantes na construção de laços afetivos e sentimentos de pertencimento à 

cidade que objetivem valorizar e envolver os habitantes locais, evitando-se a 

criação de espaços “cenarizados” e superficiais, produto de modismos e 

tendências passageiras que pouco contribuem para a relação ambiente 

construído – usuário – produtos urbanos.     

O mobiliário cumpre funções tão significativas nos espaços públicos da 

cidade, que sua ausência geralmente é percebida pelos usuários não apenas 

por seu caráter estético ou de uso, mas também pela função social e simbólica 

que desempenham no ambiente urbano. Como constatado, a falta de atenção 

ao repertório desses produtos, aos materiais utilizados, a uma hierarquia de 

uso e uma configuração coerente entre as várias partes do sistema de artefatos 

urbanos, concorre tanto para a criação de ambientes desordenados, 

impessoais, emocionalmente desinteressantes e sem atratividade, quanto 

centrífugos, consequentemente sem vitalidade. 

Portanto, não se trata apenas de colocar os conceitos da emotividade, 

da estética e da imagem dos objetos urbanos acima dos aspectos funcionais, 

racionais, socioculturais, ambientais e da acessibilidade criando, a partir daí, 

espaços “belamente artificiais e assépticos”, mas que não atendem às 

expectativas dos seus usuários. Quando os espaços públicos e seus elementos 

recebem apenas tratamentos superficiais ou “cosméticos” que procuram 

camuflar situações desagradáveis sem propor soluções acertadas aos graves 

problemas enfrentados cotidianamente pela população local, o perigo da 
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estetização é ainda maior. Contudo, na atual situação em que se encontram os 

espaços públicos da área central de Natal e de outras capitais brasileiras, 

dificilmente tratamentos cosméticos ajudariam uma vez que o processo de 

degradação sofrido ao longo dos anos configura a própria degradação da 

cidade, como um todo, provocando o desuso e o esvaziamento de 

determinadas áreas, ou, em uma hipótese mais otimista, tenham um uso 

inadequado, subvertendo sua função original. 

É preciso disponibilizar, aos habitantes da urbe, locais em que o 

ordenamento e a vitalidade urbanas sejam parte da sua experiência e vivência 

cotidianas, nos quais os encontros fortuitos, as reuniões informais, 

improvisadas, não planejadas que caracterizam a vida nas ruas acontecem, 

como enfatiza Jane Jacobs (2009) em sua obra e que geram as relações de 

lugar, de pertencimento, de identidade, ou seja, aquilo que Tuan (2012) 

denomina topofilia. De acordo com Pol e Valera (1999), os indivíduos, assim 

como os grupos sociais, buscam identificar-se com determinado espaço físico 

próprio, que lhes forneça as referências necessárias à definição de valores 

urbanos que os aproximem da cidade e de suas peculiaridades. Se o nível de 

identificação do indivíduo com a cidade for bom, certamente ocorrerá uma 

identidade de lugar potente e o nível de satisfação geral do cidadão será mais 

elevado do que caso não exista essa identificação. 

Enquanto artefato portador de mensagens, seja através do seu design 

ou do seu arranjo físico o mobiliário urbano possibilita a criação de uma 

identidade urbana para os espaços públicos nos quais está instalado, e para a 

própria cidade, fornecendo-lhe os meios necessários à criação de simbolismos 

e significados que serão atribuídos àqueles locais, pelos próprios cidadãos, à 

medida em que esses desenvolvem relações de uso mais estreitas com o lugar 

e seus artefatos, vivenciando interações cotidianas em um contexto ambiental 

específico, tornando esses espaços atrativos e cheios de vitalidade. 

Todavia, para que essas atratividade e vitalidade ocorram, é preciso que 

o conteúdo funcional, racional e emotivo do mobiliário urbano esteja claramente 

expresso em suas formas, texturas, cores, acabamentos e dimensionamentos, 

comunicando aos usuários uma ideia de ordem e legibilidade no espaço 

público que sejam compreensíveis por eles. Como essas características 

emitirão mensagens específicas, elas só serão inteligíveis aos usuários se 



298 
 

fizerem parte do seu repertório visual, imagético e semântico possibilitando, 

então, sua própria interação com tais objetos. Para tanto também é necessário 

determinado nível de percepção, diálogo e identificação entre o produto, o 

ambiente e o indivíduo durante o processo de uso e no reconhecimento das 

funções práticas, estéticas e simbólicas desses artefatos. 

É importante que o mobiliário se integre e realmente componha a 

infraestrutura urbana proporcionando benefícios concretos à cidade e seus 

habitantes. Para que isto ocorra, é preciso que todos os envolvidos no 

processo de tomada de decisões sobre o mobiliário urbano (gestores, 

permissionários, pedestres, técnicos etc.) atuem de modo coordenado e 

integrado a fim de se criar soluções acertadas para os espaços públicos, 

“mobiliando-os” adequadamente, de maneira a possibilitar a concepção de 

locais acessíveis, legíveis, seguros e sustentáveis que reforcem o sentido de 

pertencimento local e de identidade urbana. Ao mesmo tempo em que se deve 

promover a organização e o ordenamento dos espaços públicos, o mobiliário 

urbano também precisa possuir certa flexibilidade e permitir variações no seu 

arranjo físico de maneira a se adequar às novas demandas, necessidades e 

alterações na infraestrutura urbana, porém preservando sempre o caráter 

funcional e racional do espaço, independentemente do seu design. 

A carência na definição e/ou existência de normas objetivas da gestão 

pública municipal que tratem especificamente da regulamentação para o 

planejamento, instalação e manutenção dos elementos do mobiliário urbano 

nos espaços públicos, mais especificamente em áreas centrais, dificulta a 

compreensão sobre a importância funcional, racional e emocional (estética e 

simbólica) que este sistema de produtos representa para a organização, 

ordenamento e composição coerente do ambiente urbano, tendo como 

consequência situações e projetos urbanos inadequados às características da 

cidade, que acabam interferindo na própria vida dos cidadãos na medida em 

que afetam o desempenho de suas atividades cotidianas. 

Neste sentido, o design de cada elemento funcional do mobiliário urbano 

não deve chamar a atenção para si próprio nem se destacar no ambiente 

urbano, notadamente em sítios históricos, devendo, antes de tudo, estar 

submetido às características do contexto onde será instalado, tendo como 

referências formais os espaços públicos (calçadas, ruas, fachadas, paisagismo 
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etc.). Seria incorreto negar a existência desses objetos na cidade e sua 

contribuição na estruturação prático-funcional e estética de seus diversos 

espaços como fator de atratividade e facilitador na realização de diversas 

atividades diárias, tenham essas caráter lúdico ou não. 

Por se tratar de um sistema de produtos voltados ao uso público, 

frequentemente submetido a desgastes, maus tratos e intensa ação do tempo, 

é imprescindível apresentar qualidade no seu design, nos materiais e 

acabamentos empregados já que fatores relacionados à durabilidade são itens 

primordiais na redução dos custos com manutenção e conservação desses 

produtos, além de aspecto importante, tanto na gestão econômico-financeira do 

dinheiro público aplicado, como nas políticas urbanas direcionadas à 

sustentabilidade da cidade como um todo. 

Para além dos debates sobre tipos, estilos e tendências do mobiliário 

urbano a serem instalados nos espaços públicos urbanos é preciso, antes de 

tudo, discutir-se sobre a cidade que se deseja ter a curto, médio e longo 

prazos; como reverter o processo de deterioração em curso principalmente nas 

áreas centrais das urbes e como implementar soluções que melhorem a 

qualidade de vida urbana dos cidadãos. As cidades cresceram, em sua maioria 

desordenadamente, trazendo sérios prejuízos à infraestrutura urbana, por 

vezes ainda remanescente de intervenções ocorridas nos séculos passados e 

que já não mais atendem nem suportam as demandas dos seus habitantes por 

serviços públicos em geral. Portanto é importante pensar, conceber, criar a 

cidade para além do caráter meramente descartável e consumista que 

caracteriza quase tudo na atual sociedade na qual a efemeridade dos produtos, 

serviços e das próprias relações sociais marcam aquilo que Bauman (2001) 

chama de “modernidade líquida”. 

As relações urbanas são cada vez mais complexas e exigem soluções 

de políticas urbanas que contemplem o planejamento sistêmico, integrado e 

uma gestão mais reflexiva capazes de se modificarem e se adaptarem às 

novas dinâmicas urbanas, ao crescimento demográfico, ao desenvolvimento 

socioeconômico, as transformações no comportamento e hábitos da 

população, voltados ao pensamento complexo e a recursividade. Neste 

sentido, a abordagem do projeto do mobiliário urbano deverá ser vista como 

fator de complementariedade ao desenho urbano, capaz de (re)qualificar os 



300 
 

espaços públicos desenvolvendo soluções apropriadas para produtos voltados 

ao uso público e que promovam o bem-estar, a segurança, o conforto dos 

usuários, a organização da cidade e o ordenamento dos seus espaços servindo 

também como referência na criação e no reforço da identidade urbana. 

Parece haver ainda certa relutância (talvez ignorância) por parte das 

gestões municipais quanto às reais funções e aplicações do mobiliário urbano 

nos espaços públicos das cidades brasileiras, tratando-os como fatores de 

segunda ordem ou de menor importância nos programas e planos de melhorias 

urbanas, geralmente selecionando-os a partir de catálogos técnicos de 

fabricantes não especializados no desenvolvimento, produção e implantação 

do mobiliário, isto é, normalmente os produtores fabricam uma gama variada 

de produtos na qual também se incluem coletores de lixo enquanto outro 

produz mobiliário para jardim, inclusive bancos de praça, e assim 

sucessivamente. 

O fato de não se dispor localmente de empresas voltadas 

exclusivamente para a produção de sistemas de mobiliário urbano visando a 

utilização específica nos espaços públicos das cidades, conduz à seleção e/ou 

à fabricação de produtos urbanos isolados nem sempre adequados aos usos, 

atividades nem ao entorno onde serão implantados, comprometendo, portanto, 

a ideia de ordem, continuidade e identidade que seria criada a partir de um 

conjunto coerente desses elementos. Como consequência da falta de 

associação entre produto, ambiente, função e bem-estar urbano, têm-se 

espaços públicos visualmente pobres, desordenados e desinteressantes que 

não atendem às expectativas dos habitantes locais. 

Portanto, se é para disponibilizar um sistema de elementos urbanos 

ineficiente, deve-se considerar, como melhor opção, não instalar nenhum, pois 

as consequências resultantes da falta de competência técnica e funcional seria 

a má utilização dos elementos, seu desgaste, possível vandalização, frustração 

e descredito por parte dos usuários. Artefatos que não suprem as 

necessidades das pessoas não satisfazem as demandas por serviços públicos 

de qualidade nem colaboram para a organização e ordenamento do espaço 

público. Por outro, incitam adaptações e intervenções espontâneas 

(vernaculares), que acarretam alterações funcionais, racionais e emotivas 

prejudiciais tanto à configuração do produto como do ambiente e sua 
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paisagem, comprometendo todo um planejamento urbano (quando há), 

elaborado para determinado fim. Os designers de produtos e gestores urbanos 

devem, interativamente, melhorar a qualidade de vida da cidade para os seus 

habitantes, levando em consideração os aspectos culturais, históricos, 

climáticos e biofisiológicos do contexto ambiental envolvido sem ter, para isto, 

que romper com referenciais culturais e simbólicos dos vários grupos sociais 

que configuram a cidade e seus espaços. 

Mesmo as propostas padronizadas disponíveis em catálogos técnicos 

especializados, precisam ser avaliadas segundo critérios objetivos que 

orientem as escolhas levando em conta os aspectos tangíveis, como os 

elementos naturais e construídos e os intangíveis, como as imagens, 

percepções, simbolismos e cultura do lugar onde serão implantados 

conciliando, deste modo, interesses econômico-financeiros com necessidades 

urbanas. Nem sempre as soluções “de catálogos” são as mais adequadas a 

determinados contextos socioambientais por apresentarem características 

técnicas e estéticas que não são condizentes com a realidade do espaço para 

o qual se destina, casos em que projetos específicos de um sistema de 

produtos urbanos voltados para as necessidades e peculiaridades de um local 

em particular, podem representar uma oportunidade para a criação de soluções 

inovadoras que contribuam não só para a atratividade e legibilidade, mas 

também na afirmação da identidade dos espaços públicos da cidade. 

O do pós-uso dos artefatos do mobiliário urbano, é um problema 

contundente na cidade de Natal. Neste sentido, proposições de projeto e 

design centradas na abordagem do ciclo de vida dos produtos, qualidade 

funcional e valor de uso cujos parâmetros de durabilidade, adaptabilidade e 

flexibilidade sejam prioritários, definirão as diretrizes para o desenvolvimento 

de artefatos e serviços sustentáveis, mas que também exigirão mudanças de 

atitudes, comportamentos e hábitos urbanos. 

Assim, questões ambientais relativas à sustentabilidade e à 

responsabilidade eco social dos artefatos a serem fabricados e “consumidos”, 

devem ser incorporadas ao processo do design do produto. Neste sentido, a 

aproximação do design ao pensamento complexo deve ser compreendido 

como uma abordagem voltada a “utilizar as informações que surgem durante a 

ação, integrá-las, formular esquemas de ação e ser capaz de reunir o máximo 
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de certezas, para defrontar o incerto” (MORIN, 2000, p. 148). 

Se, ao longo dos séculos, o desenvolvimento das cidades trouxe 

profundas transformações na infraestrutura e nos modos de habitá-la, também 

provocou o surgimento de novas demandas por serviços especializados, novas 

estruturas urbanas, novos produtos. Diante desta constatação e tendo em vista 

a dinamicidade dos processos urbanos que transformam a cidade, e 

consequentemente seus habitantes, é preciso atuar pluri, multi, trans e 

metadisciplinarmente, com as várias áreas do conhecimento humano 

desenvolvendo instrumentos versáteis e inovadores capazes de prefigurar 

cenários que construirão o futuro das cidades, dos seus espaços urbanos e dos 

seus habitantes.  

Para tanto, faz-se necessário assumir uma posição inovadora 

objetivando aquilo que De Moraes (2010) denomina o Metaprojeto, ou seja, o 

projeto que vai além do mero projeto técnico, buscando compreender e 

incorporar, ao planejamento urbano e ao design de produtos, parâmetros 

projetuais relativos a cultura, a ética, a ecologia, a virtualidade, como também 

novas atribuições (gestão, empreendedorismo, comunicação, informação, 

interatividade) como forma de atender às distintas necessidades urbanas, 

melhorando a qualidade dos produtos e de sua utilização. Como colocado por 

Simões e Bispo (2006, p. 64),  

 

 

Vivemos num mundo onde praticamente já não existem ambientes 
que não tenham sido produzidos ou controlados pelo Homem, desde 
as áreas florestais às nossas cidades ou às nossas casas. 
Permanece a questão, se fomos nós que construímos o Habitat em 
que vivemos, por que razão continuamos a sentir insegurança, 
desconforto ou desorientação, com tanta frequência? 
 

 

Ante essa indagação, os novos designers urbanos e de produtos, devem 

ser capazes não apenas de criar soluções apropriadas aos problemas 

levantados, mas acima de tudo, terem uma visão sistêmica de como as 

respostas a esses questionamentos influirão na dinâmica espacial da cidade e 

na vida dos cidadãos tornando os espaços públicos mais funcionais, racionais, 

emocionais, acessíveis, atrativos, legíveis, ordenados e sustentáveis, 



303 
 

incrementando a melhoria de vida e o bem-estar. Devem, portanto, ser 

conscientes do seu papel como profissional transformador do ambiente 

artificial, capazes de compreender a dinâmica urbana, os cenários da cultura 

contemporânea e se adaptar às novas situações.  

Embora muitas das “desventuras urbanas” que ocorrem nas cidades 

sejam atribuídas a gestões públicas ineficientes e negligentes, deve-se 

entender, pragmaticamente, que a cidade não se compõe apenas pela sua 

estrutura física: edificações, vias, equipamentos; mais do que isto são as 

pessoas, que a tornamos dinâmica, simbólica, viva e mutante e, como tal, 

também todos são responsáveis por sua organização, limpeza, 

embelezamento, segurança, preservação e bem-estar, ou não, dependendo 

dos sentimentos de pertencimento, identificação e afeto em que se une a ela 

(topofilia), por meio das ações e vivências dos cidadãos em seus espaços 

públicos. 

6.3 Contribuições e diretrizes para o design de mobiliário urbano: 

possíveis possibilidades ou possibilidades possíveis? 

Esta pesquisa objetivou contribuir com os estudos sobre o design de 

mobiliário urbano e sua adequação ao contexto socioambiental em que se 

encontra inserido, investigando como os conceitos da funcionalidade, da 

racionalidade e da emotividade se relacionam aos usos e apropriações dos 

espaços públicos urbanos pelos cidadãos nas áreas centrais das cidades. 

Portanto, a coerência deste trabalho se reflete na abordagem feita ao longo de 

toda a pesquisa, objetivando compreender e esclarecer de que modo e sobre 

quais aspectos, se dão as interações entre os usuários locais, o espaço público 

e os artefatos urbanos ali instalados.  

A definição de diretrizes básicas que auxiliem no desenvolvimento de 

projetos mais adequados às necessidades de um contexto socioambiental 

específico, demonstra a validade desse estudo na definição de parâmetros 

que, futuramente, possibilitem a tomada de decisões por projetistas envolvidos 

no processo de planejamento, criação, desenvolvimento e implantação de 

sistemas de mobiliário nos espaços da cidade, bem como no assessoramento 

e controle da sua produção.  

Estabelecer um ordenamento técnico-administrativo adequado às 
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demandas da cidade e seus espaços públicos no qual estejam definidos 

critérios objetivos para a funcionalidade, racionalidade, zoneamento, 

distribuição, posicionamento e localização do sistema de mobiliário, é garantia 

para organizar o ambiente urbano fazendo-se cumprir, por meio de uma 

fiscalização eficiente e atuante do Estado as regulamentações quanto ao 

design e ao uso desses artefatos, coibindo abusos e a proliferação de produtos 

inadequados e de pouca qualidade funcional e estética. Ao mesmo tempo, o 

planejamento e a gestão urbanas devem ser coerentes com a história da 

cidade, sua morfologia, suas peculiaridades e sua perspectiva de futuro. 

Os planos ou programas de ação são os instrumentos aplicáveis para o 

planejamento de estratégias de design e devem abarcar desde questões 

referentes à implantação, manutenção e conservação, à adequação dos 

materiais, concepção formal, segurança, tratamentos superficiais, cromáticos e 

repertório conceitual. Acima de tudo, as respostas aos problemas urbanos 

devem ser inovadoras, criativas e úteis, frente aos desafios sociais, ambientais 

e econômicos enfrentados na atualidade por todas as administrações 

municipais das cidades, objetivando torná-las mais acessíveis, sustentáveis e 

habitáveis. 

Visto que os elementos do mobiliário urbano podem ser fabricados de 

diversas maneiras empregando materiais, componentes e tratamentos 

superficiais dos mais variados, decidir qual das alternativas melhor 

corresponde às demandas ambientais do contexto urbano; as expectativas dos 

citadinos, a adequação aos usos, são primordiais para se determinar o conceito 

funcional, racional e emotivo de espaço público que se deseja ter na cidade. 

Enfatiza-se, mais uma vez, que o entendimento do mobiliário urbano 

como sistema de produtos voltados a uma utilização prática específica, é 

fundamental para definir estratégias e gestão adequadas que tenham por 

finalidade garantir coerência, unidade e continuidade no espaço público, 

valorizando-o e o qualificando.  Entretanto, quando nos processos de 

planejamento de sistemas de produtos urbanos não se contemplam tais 

possibilidades de mudanças, soluções descontextualizadas que comprometem 

vários fatores, costumam acontecer. 

Uma análise mais detalhada da situação deve ser considerada não 

apenas sobre o caráter sistêmico desses produtos mas também quanto à 
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logística de distribuição no ambiente urbano, a qualidade do serviço prestado 

pelos órgãos públicos e empresas privadas que os instalam, utilizando-os como 

suporte para divulgação publicitária, explorando visual, econômica e 

funcionalmente o espaço público criando, muitas vezes, bloqueios à circulação 

e à paisagem. Portanto, mesmo sendo considerados necessários para a 

organização, ordenamento e embelezamento das áreas públicas urbanas, a 

instalação e a utilização deste tipo de artefato devem ser feitas 

parcimoniosamente, de modo a não provocar efeito contrário para o entorno. 

Desta maneira, o mobiliário urbano, como elemento que estrutura e 

ordena o espaço público, deve ser projetado com o firme propósito de ser útil 

ao cidadão e ao entorno, dando coerência ao ambiente urbano, promovendo 

sua sociabilidade e uso. Deve-se adotar uma abordagem complexa sobre os 

espaços públicos e sobre a própria cidade a partir da noção de recursividade151 

que fomente a funcionalidade, a racionalidade, a identidade, a sustentabilidade, 

a acessibilidade, a mobilidade, a legibilidade, a adaptabilidade, a 

multifuncionalidade e a emotividade, objetivando a melhoria e a qualidade de 

vida voltados para a valorização do cidadão-pedestre. 

A racionalidade no uso do espaço público e a padronização do mobiliário 

urbano não devem representar restrições para a realização das atividades 

cotidianas, mas, de outro modo, possibilitar e facilitar as ações dos habitantes 

na apropriação daqueles espaços. Esta utilização racional deverá estar voltada 

em prol do atendimento das demandas dos cidadãos por produtos e serviços 

públicos de qualidade, observando que para a instalação do mobiliário urbano 

nas calçadas, considerações importantes concernentes à funcionalidade e à 

legibilidade precisam ser seguidas tanto pelas concessionárias dos serviços 

públicos em geral (companhias de telefonia, energia, de água e esgoto etc.), 

quanto pelos órgãos gestores municipais (secretarias e apoio técnico), a fim de 

se evitar o loteamento de locais públicos, a incompatibilidade entre interesses 

                                            

 
151

 Para Morin (2002, p. 381), a recursividade “[...] traz em si o princípio de um 
conhecimento nem atomístico, nem holístico (totalidade simplificante). Ela significa que não se 
pode pensar senão a partir de uma práxis cognitiva (anel ativo) que faz interagirem, 
produtivamente, noções que são estéreis quando disjuntadas ou somente antagonistas. 
Significa que toda explicitação, ao invés de ser reducionista/simplificadora, deve passar por um 
jogo retroativo/recursivo que se torna gerador de saber”. 
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técnicos e econômicos na instalação e no conserto de determinados 

equipamentos urbanos, tal como o impacto que tais produtos venham a exercer 

sobre o local. 

Questões concernentes à sustentabilidade dos produtos voltados ao 

espaço público e seu impacto no ambiente urbano, são aspectos a serem ética 

e responsavelmente considerados no planejamento e no projeto do sistema de 

mobiliário urbano tendo em vista que muitas vezes artefatos danificados ou 

degradados não têm a correta destinação aumentando, assim, a quantidade de 

resíduos sólidos produzidos pelas urbes, que já é consideravelmente alto. 

Considerando que vários fatores e atores influenciam o design do 

mobiliário urbano, entende-se que também o espaço público e seus 

frequentadores são influenciados por esse design numa relação interativa e 

simbiótica tendo como resultado a criação de espaços sociais centrífugos ou 

centrípetos que afetam diretamente a vida na cidade, interferindo nos aspectos 

da vitalidade e sociabilidade urbanas. Desta maneira, o mobiliário urbano deve 

estabelecer certo nível de relação positiva com o entorno onde se insira, sem 

sobrecarregá-lo, uma vez que o próprio espaço público, por si só, já 

desempenha variadas funções complexas para o meio urbano. Posto desta 

maneira, para que os produtos urbanos desempenhem adequadamente suas 

funções práticas, estéticas ou simbólicas no ambiente urbano, é necessário 

que “se reconheça nesta complexidade o conjunto de valores que representam 

e se concebam estratégias estruturadas para seu desenvolvimento e 

implementação integral (WESTPHAL, 2009, p. 467)152. 

Diante dos resultados obtidos neste trabalho e baseados nas 

considerações feitas por Westphal (2009, p. 66), apresenta-se a seguir 

algumas diretrizes voltadas ao planejamento, projeto e design do mobiliário 

urbano para os espaços públicos das cidades tendo nos conceitos de 

funcionalidade, racionalidade e emotividade o ponto de partida para a criação 

de soluções inovadoras que objetivem a qualificação física e visual do espaço 

                                            

 
152

 Tradução livre: [...] les reconoce en esta complejidad el conjunto de los valores que 
representan, y si se desarrollan estrategias estructuradas para su desarrollo e implementación 
integral. Westphal. Op. Cit. 2009. 
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público. 

 Apoiar atividades – o mobiliário deve oferecer suporte a outros tipos de 

atividades diversas que aconteçam nos espaços públicos tais como 

prática de esportes, apresentações, exposições, feiras etc., 

apresentando, sempre que possível, um caráter multifuncional.   

 Bens duráveis - conceber e compreender o sistema de mobiliário como 

um produto durável, alheio à tendências e modismos passageiros, 

porém ao mesmo tempo aberto à mudanças tecnológicas, socioculturais 

e ambientais que possibilitem a melhoria da qualidade de vida na cidade 

e seus espaços. 

 Propriedade e uso – sendo o mobiliário urbano um bem público, deve, 

portanto, possuir um gerenciamento técnico administrativo que defina 

critérios, regras, normatizações e requerimentos funcionais e racionais 

para a prestação de serviços públicos através do mobiliário, 

determinando usos, localização, quantificação, posicionamento e 

distribuição voltados ao adequado ordenamento e regulação do espaço 

público estabelecidos pelo Poder público e acatado pelos usuários. 

 Quantidade e distribuição - evitar o acúmulo desordenado de produtos 

urbanos instalados no espaço público, observando-se as necessidades 

dos usuários pela prestação de serviços estando sua distribuição no 

ambiente urbano vinculada às características da infraestrutura local, às 

atividades e ao fluxo de usuários onde será implantado. 

 Respeitar a diversidade de usuários - parâmetros concernentes à 

acessibilidade e ao design inclusivo devem nortear as soluções de 

mobiliário urbano como forma de atender aos diversos grupos sociais, 

auxiliando-os no desempenho de suas atividades cotidianas, tornando o 

espaço público mais humanizado e amigável. 

 Respeitar o ambiente e o contexto - propor soluções coerentes com as 

características físicas e a infraestrutura do ambiente urbano, observando 

ainda questões relativas à sustentabilidade do mobiliário e seu impacto 

para o meio, como também aos aspectos sócio físicos e histórico 

culturais do contexto ambiental. 
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 Respeitar as diferenças - basear o design em referências 

antropométricas e estudos ergonômicos que tanto possibilitem a 

flexibilidade do mobiliário urbano em se adaptar às diferentes situações 

de uso pelos usuários e condições ambientais. 

 Relações sócio físicas - as soluções devem permitir a integração do 

produto ao entorno onde será instalado de maneira discreta e acessível, 

sem interferir na paisagem ou na organização do espaço público e 

outros elementos ou equipamentos urbanos, possibilitando a criação de 

espaços atrativos e sócio centrípetos. 

 Serviços e bens públicos - o conjunto de mobiliário urbano deve ser útil 

aos cidadãos, desempenhando satisfatoriamente as funções para as 

quais foram criados garantindo condições ótimas de segurança, limpeza 

e usabilidade através de programas de manutenção e conservação 

preventivas a fim de evitar sua depreciação. 

 Uso coletivo - as soluções propostas devem claramente voltar-se ao uso 

partilhado do mobiliário por grupo sociais diversos que compõem o 

universo do espaço público, incentivando a convivência social, as 

interações humanas, os encontros fortuitos, os laços afetivos e a criação 

de uma identidade urbana. 

 

As relações entre o design de produtos e a legibilidade do espaço 

público estão focadas no atendimento das necessidades humanas 

(usuários/pedestres) voltadas para o uso adequado dos espaços públicos 

(calçadas), a realização das atividades cotidianas e os aspectos que dizem 

respeito a configuração estético-simbólica daqueles produtos (mobiliário 

urbano) e que influenciam na percepção do próprio mobiliário e no 

comportamento sócio ambiental. Neste sentido, as diretrizes apresentadas 

relacionam-se diretamente aos conceitos norteadores deste trabalho de 

investigação - funcionalidade, racionalidade e emotividade - identificando e 

definindo as conexões e interações possíveis entre cada um dos aspectos aqui 

tratados, expressos na relação ambiente – produto – usuário. 

No infográfico 4 (Figura 105) apresentado na página 309, estabelecemos 

os conceitos aos quais o design de mobiliário urbano acha-se vinculado, 

definindo as ligações existentes entre cada item de modo a configurar um 
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sistema de relações que se auto influenciam e se interconectam como forma de 

se autogerirem para produzir uma diversidade de informações que, 

aparentemente contraditórias, constroem um diálogo recursivo para a 

organização e planejamento de ações projetuais. 

Os conceitos e ações indicados apresentam-se como fatores dinâmicos 

(por isso a variação cromática adotada e o formato circular para representar 

visualmente um princípio que começa onde ele próprio termina), em constante 

transformação, atuando simultaneamente entre si, intercruzando-se e 

permeando cada nível, no qual os vários anéis se acomodam, se completam e 

se estruturam para formar um todo que embora divisível, pode ser reagrupado 

conforme os parâmetros, requisitos, finalidades, objetivos e metas a serem 

alcançados.  
Figura 105 - Infográfico 4 - Relações conceituais e diretrizes para o design de mobiliário 

urbano. 

 
Fonte elaboração do autor, junho 2014  
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Deste modo, todos e cada um dos itens apresentados são influenciados 

tanto por fatores internos quanto externos à organização do sistema de 

mobiliário urbano e se influenciam mutuamente. Portanto as ações recíprocas 

entre tais elementos sugerem o aspecto dinâmico destas interações, 

caracterizando um processo no “qual uma organização ativa produz os 

elementos e efeitos que são necessários a sua própria geração ou existência, 

processo circular pelo qual o produto ou efeito último se torna elemento 

primeiro e a causa primeira.” (MORIN, 2001, p. 186). 

As considerações sobre o design de mobiliário urbano devem atentar 

tanto ao conjunto de informações técnicas necessárias à consecução do 

projeto, e ao mesmo tempo, atuar conjuntamente com todos os outros fatores 

influenciadores envolvidos tanto em seus aspectos e sentidos macro e micro.  

A permeabilidade proporcionada pelo design de produto possibilita abordagens 

diferenciadas sobre uma mesma temática permitindo-se alcançar respostas 

variadas para um mesmo problema, muitas vezes aproximando áreas de 

conhecimento ‘aparentemente’ distintas como a Biologia ou a Geografia. 

Embora a atuação primeira do design de produtos direcione-se a busca por 

soluções inovadoras como resposta criativa a problemas de naturezas 

diversas, as abordagens do design podem, e devem, seguir caminhos 

alternativos que se utilizem dos conhecimentos e reflexões construídos pelas 

várias ciências, construindo um pensamento lateral que se aproxime do 

pensamento complexo e da abordagem sistêmica considerando os paradigmas 

da “era da instantaneidade”153. 

Nesta direção, o design de mobiliário urbano deve associar-se 

diretamente ao desenho urbano, ao paisagismo, a geografia urbana e cultural, 

a engenharia urbana, dentre outras, a fim de estabelecer abordagens e 

conhecimentos que proporcionem a educação voltada prioritariamente à 

cidadania como forma de pensar e construir coletivamente os espaços públicos 

da cidade, visando a valorização do cidadão e a melhoria das condições 

infraestruturais que proporcionem a atratividade, a vitalidade e a sociabilidade 

no ambiente urbano, resultado do processo de gestão-transformação da urbe. 

                                            

 
153

 Expressão utilizada por Bauman (2001, p. 22) para referir-se a rapidez e fugacidade 
das ações e informações na sociedade contemporânea. (Nota do autor) 
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Qualificar os espaços urbanos para usos e apropriações diversas de maneira 

saudável, ética e sustentável desenvolvendo vínculos afetivos, cognitivos e 

simbólicos que permitam a criação de uma identidade urbana capaz de 

beneficiar a sociedade com uma cidade de melhor qualidade para todos.  

Sendo um espelho dos seus habitantes, se se quiser que as cidades brasileiras 

reflitam o melhor que há em cada um dos seus cidadãos, devem os designers, 

arquitetos, urbanistas, gestores, comerciantes, ciclistas, pedestres, habitantes, 

enfim cidadãos, assumirem a responsabilidade que lhes cabe e cuidar daquilo 

que também lhes pertence, alterando hábitos e comportamentos tão arraigados 

que, ainda, não conseguem fazer “a distinção fundamental entre os domínios 

do privado e do público” (HOLANDA, 2012, p. 51), dificultando, 

consequentemente, a vida de todos; enquanto cidadão. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE 01 

Formulário para Levantamento Geral do Mobiliário Urbano e do Espaço 
Público nas vias investigadas na Cidade Alta (Quantificação e localização) 
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Local:_______________________________Dia:_____________Hora:_____________

Início do percurso:                            _______Fim do percurso: ___________________ 

 
Tipo de Mobiliário Quantidade Material e cores Observação 

Abrigo de ônibus    

Orelhão    

Lixeiras    

Banco    

Banca    

Placa indicativa    

Painel eletrônico    

Guarda-corpo    

Total no Espaço 
percorrido 

  

 
 

Elementos da centralidade, da qualidade estrutural do espaço e da 

vitalidade urbana no espaço público da cidade (espaços culturais, de lazer, bares, 

restaurantes, serviços públicos, lojas, piso, vegetação, segurança, etc.) 

 

Referências arquitetônicas: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Infraestrutura de serviços: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ordenamento visual: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Piso: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Fluxo: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 02 

Formulários para Levantamento da situação dos Elementos do Mobiliário 

Urbano instalados em cada trecho das vias investigadas 
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AV. DEODORO 

 Q. C. DesC Sinal.  Qbds.  NUsv. Localind.  Conj.  Indv MalCser. OBS 

Abrigos            

Bancos            

Bancas            

Coletores            

Orelhões            
 

 

 

AV. RIO BRANCO 

 Q C DesC Sinal. Qbds.  NUsv  Localind. Conj.  Indv MalCser. OBS 

Abrigos            

Bancos            

Bancas            

Coletores            
Orelhões            

 

 

 

RUA JOÃO PESSOA 

 Q C DesC Sinal. Qbds. NUsv Localind. Conj. Indv MalCser. OBS
. 

Bancos            

Lixeiras            

Orelhões            

 
 
 
 

Legenda: 
Q – quantidade     C. – cobertos     DesC. – descobertos     Qbds. – quebrados      
NUsv – sem condições para uso     Localind. – localização inadequada     Conj. – 
conjunto     Indv. – individual     MalCser. – mal conservados     OBS. - observações 
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APÊNDICE 3 
Pranchas: Distâncias relativas entre os Elementos do Mobiliário Urbano 
instalados no Entorno da Quadra1D na Av. Rio Branco 

 
P01 - Q1D  

Po2 - Trecho 01  

P03 – Trecho 02 

P04 – Trecho 03 

P05 – Trecho 04 
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Prancha 1 – Quadra 1D 
 

 

 
 
 
 

 
Fonte: elaboração do autor, out. 2013 
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Prancha 2 – Trecho 01 da Quadra 1D  
 

 
 

 

 
Fonte: elaboração do autor, out. 2013 
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Prancha 3 – Trecho 02 da Quadra 1D 
 

 

 

 

 

 
Fonte: elaboração do autor, out. 2013 
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Prancha 4 – Trecho 03 da Quadra 1D 
 

 

 

Fonte: elaboração do autor, out. 2013 
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Prancha 5 – Trecho 04 da Quadra 1D 
 

 

 

 

Fonte: elaboração do autor, out. 2013 
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APÊNDICE 04 
Quadros de Leitura Técnica da atual situação de cada Elemento Urbano 
instalado na Av. Rio Branco segundo recomendações normativas  
 
A04.1 - Quadro da situação atual dos Abrigos instalados na Av. Rio Branco 

A04.2 - Quadro da situação atual dos Bancos na Av. Rio Branco 

A04.3 - Quadro da situação atual das Bancas da Av. Rio Branco 

A04.4 - Quadro da situação atual dos Coletores de resíduos da Av. Rio Branco 

A04.5 - Quadro da situação atual dos Telefones na Avenida Rio Branco 
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A04.1 - Quadro da situação atual dos Abrigos instalados na Av. Rio Branco 

 Recomendações Normativas Abrigo Q1D Abrigo Q4D 

Dimensões Largura: 2,50m a 3,00m 4,75m 3,50m 

Comprimento: 5,00m 17,50m 19,20m 

 
 
 

 
 
Informações 
ao Usuário 

Identificação característica de ponto de 
parada: visibilidade mínima 10m 

Inexistente Inexistente 

Identificação das linhas/nome e 
número/código 

Não há Não há 

Período de funcionamento das linhas Não há Não há 

Plano com rede de linhas Não há Não há 

Informação dos itinerários: altura 
máxima 1,40m 

Não há Não há 

Placas de identificação de itinerário: 
letras em tamanho que permitam a 
compreensão por quem tem baixa visão 
e deverá haver, também, informações 
em braile 

Não há Não há 

 

 

 

 

 

 

Configuração 
do Elemento 

Possui iluminação artificial própria Não Não 

Depósito para lixo Não há Não há 

Possuindo assentos fixos: área 
reservada para cadeirantes: 1,20m X 
0,80m 

Sim Sim 

Estrutura modular para se adaptar a 
diferentes situações 

Sim, porém 
mal usada 

Sim, porém 
mal usada 

Sinalização: quando se tratar de ponto 
de ônibus elevado, a borda do desnível 
entre o ponto e o leito carroçável deve 
ser sinalizada com sinalização tátil de 
alerta 

Inadequada 
ineficiente 

Inadequada 
ineficiente 

Design que permita as pessoas com 
mobilidade reduzida se protegerem das 
intempéries (função do abrigo) 

Design 
inadequado  

Design 
inadequado 

Distância aproximada entre a base da 
plataforma de embarque/desembarque 
e o primeiro degrau do veículo de 
transporte coletivo: 15cm, sendo 
necessário outra forma de embarque 
acessível a usuários de cadeira de 
rodas 

Distância 
superior a 
15cm 

Distância 
superior a 
15cm 

 

 
 
Distâncias 
relativas para 
instalação 
nas calçadas 

25m da esquina a partir do alinhamento 
das edificações 

35,20m 22,70m 

0,50m do meio-fio (projeção da 
cobertura)  

Rente ao meio-
fio 

Rente ao meio-
fio 

2,00m do alinhamento das edificações 
(desde que a soma de sua cobertura e 
faixa utilitária não ultrapasse a metade 
da largura da calçada) 

4,75m 4,75m 

20,00m da faixa de travessia de 
pedestres 

16,10m 14,95m 

3,00m de elementos de menor porte LD: 3,40m do 
poste 
LE: colado a 
árvore 

LD: 1,40m do 
poste 
LE: 4,40m do 
quiosque 

 

Quadro 04: avaliação dos abrigos conforme as recomendações da NBR5090, IBAM e 
da SEMURB/PMN. 

Legenda:  

 Não atende  Atende em parte  Atende plenamente 
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A04.2 - Quadro da situação atual dos Bancos na Av. Rio Branco 

 Recomendações 
Normativas 

Situação Observada 

Dimensões Variável, atendendo a necessidade 
do local 

Não há variação dimensional, 
sendo usados indistintamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informações 
ao Usuário 

M.R.* = 1,20m X 0,80m ao lado dos 
assentos fixos em rotas acessíveis, 
sem interferir na faixa livre de 
circulação 

Não há módulo padrão para 
aproximação de cadeirantes 

Sinalização através de piso tátil  Em alguns pontos 

Modelo estandardizado para impedir 
proliferação de diferentes elementos 
de aspecto e materiais distintos  

Modelos diferentes, embora 
empreguem o mesmo material 

Ser de fácil utilização Sim 

Material de fácil manutenção e 
menor custo 

Parcialmente 

Facilidade de substituição Não 

Modelos anatômicos com encosto Possuem encosto, mas não são 
anatômicos 

Profundidade mínima: 0,45m Varia entre 45cm e 46cm 

Altura do assento ao piso acabado: 
0,46m 

Varia entre 25cm a 40cm 

Espaço inferior de 0,30m livre de 
qualquer saliência ou obstáculo, 
para permitir eventual manobra  

Varia entre 22,5cm a 0,35cm 

Espaço atrás do banco de 0,30m 
para garantir a transferência lateral 

Varia entre 53cm a 2,10m 

Disposição que garanta áreas de 
manobra, transferência e circulação 

Parcialmente, em alguns pontos 

Manutenção regular, inclui limpeza, 
pintura e substituição de peças 
afetadas 

Não há manutenção dos 
elementos 

Modelo com menor quantidade de 
peças possível, para permitir sua 
fácil substituição quando danificados 

Modelos com variado número de 
componentes e peças 

Localização preferencialmente em 
áreas sombreadas 

Em alguns pontos 

Distribuição que promova o convívio 
e em locais com vistas agradáveis e 
desafogadas 

Distribuição irregular não 
favorece o convívio; locais sem 
atrativos visuais 

Materiais com pouca inércia térmica Sim 

Superfície do assento facilita 
drenagem da água 

Sim 

 
Distâncias 
relativas 

Faixa mínima para circulação do 
pedestre na calçada: 2,00m 

Varia entre 3,17m a 5,80m 

Distância mínima de outros 
elementos do mobiliário urbano de 
pequeno e médio porte: 2,00m 

Quiosques: 0,48cm a 3,30m; 
Orelhões: 10,50m 
Lixeiras: 1,30m a 12,40m 

Distância mínima de instalação a 
locais de grande fluxo: 15,00m 

Varia entre 12,00m a 40,80m 

 

* Módulo de Referência para aproximação e manobra de cadeirantes segundo a 

NBR9050/2004. 
 

Quadro 05: avaliação dos bancos instalados na Av. Rio Branco conforme as 
recomendações da NBR5090, IBAM e da SEMURB/PMN. 
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A04.3 - Quadro da situação atual das Bancas da Av. Rio Branco 

 

 Recomendações Normativas Situação atual Observada 

Dimensões Largura entre 2,50m a 3,00m 
Comprimento: 5,00m (máximo) 

Largura: de 1,00m a 3,00m 
Comprimento: de 2,20m a 7,30m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao 

Equipamento 

Implantação não deve interferir na 
visibilidade das pessoas e nem dos 
motoristas 

Visibilidade prejudicada pelo 
posicionamento e distribuição  

Implantação e área de expansão de 
mostruário de produtos não podem 
interferir na circulação das pessoas 
e devem garantir uma área mínima 
de 1,50m para deslocamento  

Alguns mostruários interferem 
na circulação, porém permitem 
área para deslocamento entre 
2,40m a 4,50m 

Balcões de atendimento devem estar 
em rotas acessíveis, sem 
obstáculos, como: degraus, rampas 
acentuadas, passagens estreitas 

Balcões não facilitam a 
acessibilidade para PNE’s e 
pessoas de baixa estatura 

Balcões no interior da banca devem 
garantir o acesso de uma cadeira de 
rodas  

Não permitem acesso ao interior 
pela inadequação da estrutura 

Altura máxima do balcão de 
atendimento: 0,90m 

Balcões com altura superior a 
1,00m 

Qualquer elemento exposto ou de 
projeção deste mobiliário deve 
garantir uma altura mínima de 2,10m 

Alturas variam entre 2,00m a 
2,50m 

Este elemento não deve estar colado 
ao alinhamento predial, garantindo 
continuidade de rota acessível na 
faixa de circulação 

A grande maioria está 
posicionada dentro da faixa de 
serviço 

Módulo de referência para 
aproximação de uma cadeira de 
rodas: 0,73m de altura livre X 0,30m 
de profundidade mínima*  

Não há 

Áreas adjacentes não podem ser 
utilizadas 

Áreas adjacentes são ocupadas 
com objetos diversos 

Proibido usar árvores, postes, 
caixotes, tábuas, encerados ou 
toldos para aumentar ou cobrir as 
bancas 

Na sua maioria possuem 
estruturas que ampliam a área 
de uso 

Proibido ocupar passeios públicos, 
árvores, postes, muros e paredes 
com a exposição das publicações, 
ou utilizá-los para outros fins 

Não foi constatada tal ocorrência  

Proibido utilizar equipamentos 
sonoros 

Não foi observada tal ocorrência  

 
* Módulo de Referência para aproximação e manobra de cadeirantes segundo a 
NBR9050/2004 

 
 

Quadro 6: avaliação das bancas instaladas na Avenida Rio Branco conforme as 
recomendações da NBR5090, IBAM e da SEMURB/PMN.. 
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A04.3 - Quadro da situação atual das Bancas da Av. Rio Branco 

(continuação) 

 

 Recomendações Normativas Situação atual Observada 

 
 
 
 
 
 
 

Distâncias 
relativas 

10,00m da esquina a partir do 
alinhamento da edificação 

Variação entre 3,15m a 22,36m 

0,50m da face externa do meio-fio  Variação entre 0,25cm a 1,10m 
da face externa  

2,00m do alinhamento das 
edificações 

Variação entre 2,40m a 4,50m  

5,00m da faixa de travessia de 
pedestres 

Variação entre 2,90m a 21,60m 

5,00m de elementos de menor porte Variação entre 0,20cm a 6,50m 

100,00m de outro elemento da 
mesma categoria 

Variação entre 3,00m a 99,34m 

3,00m do eixo da gola de árvore Variação entre 0,60cm a 4,00m 

50,00m a partir das extremidades de 
agências bancárias, repartições 
públicas, paradas de ônibus, 
hospitais, escolas e dos prédios 
tombados ou de valor histórico 

Variação entre 0,00m a 22,20m 

 
 

Quadro 06: avaliação das bancas instaladas na Avenida Rio Branco conforme as 
recomendações da NBR5090, IBAM e da SEMURB/PMN. 
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A04.4 - Quadro da situação atual dos Coletores de resíduos da Av. Rio 

Branco 

 

 Recomendações 
Normativas 

Situação atual Observada 

Dimensões Capacidade suficiente, adequada a 
frequência de recolha e despejo de 
rejeitos 

Capacidade volumétrica 
insuficiente para atender a 
demanda local 

 
 

Informações ao 
Usuário 

Áreas de manuseio e acesso devem 
estar entre 0,60m e 1,20m, no limite 
superior 

Coletor plástico: 1,15m 
Coletor concreto: 1,20m 

Para elementos com partes em 
projeção: piso tátil de 0,60m, além 
da área de projeção no piso  

Não há piso tátil indicando a 
presença desses elementos no 
meio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto ao 
Equipamento 

Design acessível Parcialmente acessível 

Possuir proteção para evitar a 
entrada de água pluvial ou garantir o 
seu escoamento  

Coletor plástico: possui 
proteção, porém sem 
escoamento/Coletor concreto: 
sem proteção; escoamento 
direto na calçada (lixívia) 

Ser de fácil utilização Sim, ambos 

Utilizar material facilmente lavável e 
ignífugo 

Atendem parcialmente o 
requisito 

Evitar modelos em materiais 
plásticos e de cores contrastantes 

Atendem parcialmente ao 
requisito 

Modelos com sistema de fixação de 
pé, consoante com o local de 
implantação 

Parcialmente aplicável ao coletor 
em concreto 

Sistema de fixação direta no 
pavimento que facilite a substituição 

Parcialmente aplicável ao coletor 
em concreto 

Modelos com superfícies 
texturizadas, para dissuadir 
grafitagem e publicidade ilegal  

Não atendem ao requisito 

Instalação de forma visível sem 
prejudicar a circulação dos 
pedestres 

Atendem parcialmente ao 
requisito 

Evitar modelos de fixação à parede, 
poste central e soluções anexadas a 
outros elementos urbanos 

Parcialmente aplicável ao coletor 
em concreto 

Em calçadas, privilegiar-se coletores 
de pé, com dois suportes e um 
recipiente elevado 

Não atendem ao requisito 

Devem-se ser entendidos como 
elementos de conjunto e não como 
elementos pontuais 

Não atendem ao requisito 

Manutenção periódica  Manutenção esporádica 

Largura mínima a partir da testada 
da edificação para permitir a livre 
circulação do pedestre: 1,40m 

Variação entre 1,20m a 8,20m 

 
Quadro 07: Avaliação dos Coletores da Avenida Rio Branco conforme as 

recomendações da NBR5090, IBAM e da SEMURB/PMN. 
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A04.4 - Quadro da situação atual dos Coletores de resíduos da Av. Rio 

Branco (continuação) 

 

 Recomendações Normativas Situação atual Observada 

 

 

 

Distâncias 

relativas 

Espaçamento: 25,00m em áreas de 
fluxo intenso 

Espaçamento irregular, mesmo 
em áreas de intenso fluxo  

0,50m da face externa do meio-fio 
em calçadas com largura = ou > a 
2,50m 

Variação entre 0,33m a 4,40m 

2,50m do eixo da gola da árvore Variação entre 0,42m a 19,60m 

2,00m da faixa de travessia de 
pedestres 

Variação entre 1,00m a 12,0m 

2,00m de outro elemento do 
mobiliário urbano 

Variação entre 0,15m a 1,90m 

3,00m de telefone público Variação entre 1,90m a 12,88m 

Largura mínima a partir da testada 
da edificação para permitir a livre 
circulação do pedestre: 1,40m 

Variação entre 1,20m a 8,20m 

 
Quadro 07: Avaliação dos Coletores da Avenida Rio Branco conforme as 

recomendações da NBR5090, IBAM e da SEMURB/PMN. 
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A04.5 - Quadro da situação atual dos Telefones na Avenida Rio Branco 

 

 Recomendações Normativas Situação atual observada 

 
 
 
 
 

Informações 
ao usuário 

Telefone com partes em projeção, 
utilizar piso tátil: 0,60m além da área 
de projeção da cabine no piso 

Não atende ao requisito 

Telefones para PMR
154

 devem estar 
sinalizados conforme símbolos de 
comunicação da NBR9050 

Não atende ao requisito 

Módulo de referência de aproximação 
de uma cadeira de rodas tanto frontal 
quanto lateral ao telefone: área 1,20m 
X 0,80m 

Não atende ao requisito 

Painel com informação em braile no 
aparelho 

Atende ao requisito 

 
 
 
 

Quanto ao 
equipamento 

Altura de instalação: parte operacional 
superior do telefone acessível para 
PCR

155
 deve estar à altura máxima de 

1,20m 

Variação entre 1,26m a 1,47m 

Telefone deve ser instalado suspenso 
com altura livre inferior mínima de 
0,73m do piso acabado 

Variação entre 0,72m a 1,10m 
 

Comprimento do fio do telefone 
acessível para PCR: mínimo de 0,75m  

Variação entre 0,65m a 0,83m 

Altura do aparelho: Padrão usual 
1,65m 

Variação entre 1,60m a 1,62m 

Altura do aparelho: Acesso universal 
1,50m 

Variação entre 1,26m a 1,52m 

Altura inferior da borda: Padrão usual 
100m 

Variação entre 1,00m a 1,10m 

Altura inferior da borda: Acesso 
universal 0,84m 

Variação entre 0,72m a 0,89m 

Deve garantir proteção contra 
intempéries e ruído exterior 

Não atende ao requisito 

Utilização de modelo estandardizado Padrão TUP
156

 da ANATEL 

 
 
 
 

Distâncias 
relativas 

Afastamento da concha mais próxima 
do alinhamento das edificações: 
2,00m 

Variação entre 2,50m a 6,30m 

Afastamento da projeção da concha 
mais próxima ao meio-fio: 0,50m 

Variação entre 0,30m a 2,30m 

Instalação próxima a pontos de táxis, 
escolas, abrigos de ônibus e bancas 
de jornal, faixa de travessia de 
pedestres: afastamento de 3,00m   

Variação entre 0,50m a 6,00m 

Implantação de pilares com três 
cabines: em calçadas com largura > 
ou = 4,50m 

OK, largura da calçada = 5,40m 

 

Quadro 08: avaliação dos telefones (orelhões) da Av. Rio Branco conforme as 
recomendações da NBR5090, IBAM e da SEMUR 

                                            

 
154

 PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida 
155

 PCR – Pessoa em Cadeira de Rodas 
156

 TUP – Telefonia de Uso Público 




