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Resumo 

A qualidade dos espaços públicos em um bairro se reflete na qualidade de vida das 

pessoas que nele residem ou que por ele transitam. A escala humana nos projetos 

urbanos é um dos fatores apontados por alguns autores como essenciais para que 

haja a vitalidade destes espaços. O objetivo deste trabalho é verificar a influência 

que os espaços públicos exercem na qualidade de vida das pessoas, analisá-los 

atualmente no bairro Renascer I, em Macapá-AP, e propor melhorias para estes. A 

metodologia utilizada foi pesquisa de documentos em órgãos municipal e estadual, 

consulta de bibliografia concernente ao tema, pesquisas de campo e observação da 

área de estudo, e entrevistas com moradores. Como resultado, verificada a 

importância da via principal do bairro, a Rua Socialismo, para a dinâmica deste, 

elaborou-se um projeto de requalificação urbana para esta via e para lotes ociosos 

lindeiros a esta. 

Palavras-chave: Espaços públicos. Qualidade de vida. Escala humana. 
Requalificação urbana. 



Abstract 

The quality of public spaces in a neighborhood is reflected in the quality of life of the 

people who live in or through it. The human scale in urban projects is one of the 

factors pointed out by some authors as essential for the vitality of these spaces. The 

objective of this study is to verify the influence that public spaces exert on people's 

quality of life, to analyze their currently conditions in the Renascer I neighborhood in 

Macapá-AP, and to propose improvements for them. The methodology used was the 

research of documents in municipal and state agencies, consultation of bibliography 

concerning the subject, field surveys and observation of the study area, and 

interviews with residents. As a result, in view of the importance of the main street of 

the neighborhood, Socialismo Street, for the dynamics of this, a project of urban 

requalification was developed for this route and for idle lots bordering it. 

Keywords: Public spaces. Quality of life. Human scale. Urban requalification. 



Abstrait 

La qualité des espaces publics dans un quartier de la ville se montre dans la qualité 

de vie de sa population. L’escale humaine dans les projets urbains est montré par 

certains auteurs comme essentiels pour la vitalité de ces espaces. L’objectif de ce 

travail est verifié l’influence qui les places publics ont dans la qualité de vie des 

habitants et analiser atuellement dans le quartier Renascer I, Macapá-AP en 

proposant amélorier l’accès  aux pietons et aux moyens de transports automobile. La 

metodologie utilisée a été informations au travers de dossiers dans organisme 

publics, de bibiografie sur cette thématique, des enquêtes, recherches locaux et en 

cours d’étude. Après l’observation de l’importance de la rue principale “Rue 

Socialisme” on fait  le projet de requalification urbaine de cette vue et des lieux oisifs 

du quartier. 

Mots-clé: Espaces publics. Qualité de vie. Escale humaine. Requalification urbaine. 
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Introdução 

Este trabalho apresenta uma análise dos espaços públicos presentes no 

bairro Renascer I e a necessidade de se ampliar estes espaços dentro do bairro. 

Sua abrangência é a totalidade das áreas públicas presentes neste, e acaba por se 

resumir às próprias ruas e somente a elas. 

O trabalho inicia com uma abordagem de temas voltados a interação das 

pessoas com os espaços públicos. Logo após faz-se um diagnóstico da área de 

estudo, que atesta a carência que o bairro apresenta quanto a estes temas. Por fim, 

apresenta-se um projeto de requalificação da principal via do bairro, associada a 

lotes lindeiros. 

O bairro Renascer está localizado na Zona Norte de Macapá, no 

estreitamento da malha viária que dá acesso à Zona Central. É um bairro periférico, 

com uma via principal que começa aumentar em fluxo de automóveis. Esta rua 

também é onde se concentra a maior parte dos usos comerciais e de serviços e 

possui um fluxo contínuo de pedestres e ciclistas. Porém, a rua não é acessível e 

oferece risco a segurança dos seus usuários, o que faz com que só utilizem a rua 

quando é necessário. 

Com base neste pensamento chegou-se a hipótese de que espaços públicos 

mais acessíveis e seguros fisicamente aumentam a quantidade e o grau de 

satisfação de pessoas nas ruas. O objetivo geral do trabalho é elaborar projetos de 

qualificação do espaço urbano no bairro Renascer I e os objetivos específicos são: 

diagnosticar a infraestrutura atual do bairro Renascer I; analisar a qualidade de vida 

e a identidade com o lugar dos moradores e visitantes do bairro com o mesmo; e 

verificar aspectos da infraestrutura urbana que influenciam na qualidade de vida e 

identidade com o lugar dos seus usuários. 

A justificativa é a necessidade que se percebeu de haver a verificação da 

interação entre os espaços públicos e as pessoas dentro da cidade de Macapá e a 

carência de espaços públicos voltados para as pessoas. O objeto de estudo é o 

bairro Renascer I. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de 

campo e observação da área de estudo, e entrevistas com moradores. 

!  14



1 Capítulo I - A conformação dos bairros 

Faz-se necessário, antes da explanação da conformação dos bairros, 

adentrar no conceito de alguns termos utilizados durante a monografia, para 

esclarecer dúvidas que possam surgir durante a leitura desta. Os termos abordados 

são “identidade com o lugar”, “qualidade de vida” e “domínios públicos e 

privado”. 

A respeito do primeiro termo, Holzer (1999) faz um breve discurso sobre a 

definição de lugar ao longo da história. Ele escreve que as primeiras utilizações do 

termo eram feitas com sentido locacional, dentro da geografia clássica. Porém, 

alguns autores que discorreram sobre a geografia além da ciência, do positivismo, e 

sobre a geografia vivida podem ter influenciado na concepção da geografia 

humanista em uma outra definição de “lugar”. A nova visão abordaria “o espaço 

como é vivenciado pelos seres humanos” (HOLZER, 1999, p.70). 

Neste sentido, o lugar torna-se dependente da concepção individual sobre o 

espaço. A utilização do termo “identidade com o lugar” é confundida, assim, com o 

próprio significado de lugar. Holzer cita Tuan: 

[…] o lugar é uma unidade entre outras unidades ligadas pela rede 
de circulação; [...] o lugar, no entanto, tem mais substância do que 
nos sugere a palavra localização: ele é uma entidade única, um 
conjunto 'especial', que tem história e significado. O lugar encarna as 
experiências e aspirações das pessoas. O lugar não é só um fato a 
ser explicado na ampla estrutura do espaço, ele é a realidade a ser 
esclarecida e compreendida sob a perspectiva das pessoas que lhe 
dão significado. (TUAN, 1979, p.387 apud HOLZER, 1999, p.70). 

Com relação ao segundo termo Pansza (2007) ao abordar diversos autores 

que discorrem sobre qualidade de vida, cita Algualci (2000 apud PANSZA, 2007) que 

a divide em dimensões física, social e emocional ou psicológica. A autora entende 

que o termo “se torna um conceito complexo que envolve aspectos objetivos e 

subjetivos dos indivíduos” (PANSZA, 2007, p.115, tradução nossa). As dimensões 

citadas podem ser comparadas às dimensões de vida humana, respectivamente por 

qualidade ambiental, identidade cultural e bem-estar, pelas quais podem ser 

mensuradas segundo seus indicadores. 

A autora, porém, prefere utilizar-se de Salvador Rueda (1997 apud PANSZA, 

2007) para medir a qualidade de vida em seu estudo de caso, por considerar ser 
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mais claros e precisos os dados utilizados para quantificação. Desta forma, quatro 

dimensões são abordadas (PANSZA, 2007, tradução nossa): 

Bem-estar: são aqueles aspectos que se consideram impactantes no bem-

estar geral do cidadão e que se relacionam também, em boa medida, com o nível de 

vida; 

Qualidade ambiental: contribuição que tem o meio referido a aspectos 

meramente naturais, na qualidade de vida; 

Psicossocial: relativo aos feitos que impactam no rol do indivíduo em 

respeito a sua participação social e que inclui o âmbito interativo; 

Sociopolítica: questões de ordem relativa à participação do indivíduo no 

âmbito político e social. 

Os indicadores relacionados a estas dimensões são listados na Tabela 01. 

Tabela 01 - Indicadores segundo sua correspondência com as dimensões de qualidade de vida 

Fonte: PANZA, Espacios abiertos y calidade de vida en conjuntos habitacionales organizados en 
condominio, 2007, adaptado pela autora 

Assim, a autora finaliza escrevendo que o conceito de qualidade de vida 

pode se comportar de forma subjetiva, pois cada pessoa possui seus próprios 

parâmetros para medição; sistêmica, por considerar todos os aspectos da vida; 

dinâmica, por estar passível de mudança em curtos períodos de tempo e; 

interdependente, pois os aspetos das dimensões humanas estão interrelacionados e 

afetam-se mutuamente. 

O último termo é definido por Soulier (2012) quando explica “espaços 

públicos” utilizando-se os termos “domínio público e privado” e “espaço público”. 

Domínio público é tido como aquele mantido pelo poder público, enquanto que o 

privado o é pelos próprios proprietários. Segundo o autor, a rua é um espaço 

público, ou seja, que pode ser utilizada por todos. É dividida entre “frontages” 

privadas e públicas e “chaussée”, que seria o leito carroçável (ver subtópico 2.5.3 - 

Hierarquia e composição viária). As “frentes”, numa tradução livre da autora, fazem 

Bem-estar Qualidade ambiental Psicossocial Sociopolítica

Trabalho Clima Relações familiares Participação social

Saúde Ruído Relações interpessoais Segurança pessoal

Habitação Qualidade da água Lazer Segurança jurídica

Equipamento, etc. Qualidade do ar, etc. Tempo livre, etc. Cidadania, etc.
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parte do espaço existente entre a fachada da edificação e o limite do leito carroçável 

e são divididas entre privadas e públicas pelo alinhamento do lote (Figura 01). 

Figura 01 - A rua; as “frontages” privadas e públicas e o domínio público 

!  
Fonte: SOULIER, 2012, p.263 

Desta forma, o espaço público da rua é composto tanto pelo domínio público 

quanto pela porção frontal dos lotes que não estão ocupadas por edificação. Esta 

porção - frontage privada - pode ser preenchida com bancos, árvores, calçada, 

escadaria, etc. No entanto convém dizer que os espaços públicos são compostos 

não só por ruas, mas também por praças, parques, jardins e outros espaços livres 

(não construídos) de uso público (ver subtópico 2.5.1 Espaços públicos). 

1.1 Forma e dinâmica 

Guimarães (2004) assimila a composição da cidade a um organismo vivo, 

em que se podem notar diferenças entre um e outro, porém com características 

inerentes a ambos. O autor pontua o uso do solo, a configuração espacial, o traçado 

viário e as características estruturais como aspectos utilizados na análise e 

avaliação das cidades. 

Os usos do solo podem acontecer pelo menos de três formas (GUIMARÃES, 

2004): distribuição espacial das funções da cidade; distribuição espacial de 

atividades e instituições no contexto urbano; e sistema de valor que as pessoas 
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atribuem às atividades espaciais. O uso do solo como distribuição espacial de 

funções é dividido pelo autor em Centro da Cidade, Área Industrial, Área Residencial 

e Sub-Centro, de acordo com a principal função exercida por estas, 

respectivamente: principal área de concentração comercial, administrativa e social 

da cidade; área de concentração industrial; de concentração residencial e; polos de 

concentração comercial, quando em cidades maiores em que a ida ao centro 

demanda muito tempo de deslocamento. 

Guimarães (2004, p.125) escreve que a área residencial “É a área onde as 

pessoas moram. Apesar de ser constituída principalmente de habitações, essa área 

inclui outros usos tais como: comércio de bairro, escolas, áreas verdes locais e 

pequenas indústrias de serviço”; e ainda que “(…) devem ser adicionados os 

espaços verdes que são parcialmente ou totalmente incluídos ou diluídos dentro da 

área residencial ou adjacentes a ela (…)” (GUIMARÃES, 2004, p.125). 

Sobre a distribuição de usos dentro do bairro e da cidade, Campos Filho 

(2010) descreve os três níveis de distância que devem assumir com relação à 

moradia, pela sua frequência de utilização: 

1) O comércio e serviço de apoio imediato à moradia, que tende a ter 
uma frequência diária ou semanal de utilização, caracterizado como 
“local”. Exemplos: o açougue, a quitanda, o bar ou o boteco, o 
pequeno supermercado ou mercadinho, o barbeiro, o cabeleireiro 
etc. 
2) O comércio e serviço ainda de apoio à moradia mas de frequência 
menor de demanda, caracterizado como “diversificado”. Exemplos: a 
loja de sapatos, de roupas, de eletrodomésticos, o supermercado 
grande etc. 
3) O comércio e serviço de apoio a outras atividades urbanas, 
caracterizado como típico de centros de hierarquia superior de 
cidade (…). Exemplo: relojoaria, artigos de cama e mesa, de 
automóveis, (…) etc. (CAMPOS FILHO, 2010, p.17). 

Campos Filho ressalta que: 

(…)para o morador interessa que, quanto maior for a frequência da 
demanda, mais fácil deve ser o acesso a esse comércio ou serviço. 
Isto é, o “local” deve estar o mais perto de sua casa; o “diversificado” 
pode estar um pouco mais longe, e o sofisticado mais longe ainda. 
Não que tenha que ficar mais longe; tê-los por perto significa (…) 
aceitar viver em bairros centrais com certos inconvenientes e 
qualidades próprias. (CAMPOS FILHO, 2010, p.18). 

A distância aceitável a ser percorrida a pé de casa até o comércio, serviço 

ou equipamentos sociais é dependente das condições físicas de quem irá fazer o 

percurso e da infraestrutura deste (CAMPOS FILHO, 2010; GEHL, 2015), mas 
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existem médias e máximas que podem ser adotadas na locação destes dentro da 

cidade e/ou do bairro. Campos Filho (2010), explica que 800 metros é a distância 

máxima a ser percorrida. Já Gehl escreve que “a maior parte das pessoas está 

disposta a percorrer cerca de 500 metros” (GEHL, Jan, 2015, p.121) e que até os 

centros de grandes cidades possuem uma área média de 1x1 km, que permite a 

seus usuários acesso a maior parte dos serviços em 1 quilômetro ou menos de 

caminhada (Figura 02). 

Figura 02 - Áreas centrais de grandes cidades 

!  
Fonte: GEHL, 2015, p.121 

Ainda há de se destacar a necessidade de áreas livres dentro do bairro, 

apontada por Guimarães (2004), Gehl (2015), Alex (2011) e Jacobs (2011) de grande 

importância no planejamento urbano. Os autores descrevem a importância das 

praças e parques para a vida dos espaços públicos, pois servem como locais tanto 

de passagem como de permanência, como explica Gehl (2015). Aponta-se para o 

fato de que muitas áreas livres são projetadas de forma equivocada e que, ao invés 

de tornarem o espaço e o entorno mais vivo, os tornam lugares de violência e 

insegurança, evitados por moradores e visitantes. 

Formas semelhantes de planejamento urbano, não chegam a este extremo, 

porém, por não priorizarem as pessoas, mas outros aspectos como a maior 

quantidade de árvores possível - por isso chamam de “áreas verdes” - têm utilização 

menor do que a sua capacidade real, por não serem atrativos. Por outro lado, 

mesmo praças e parques de baixa ou nenhuma utilização podem propiciar vida 

através de intervenções. Desta vez, a prioridade deve ser para o pedestre e o 

ciclista, através de passeios, mobiliário, iluminação e arborização na escala humana. 

!  19



A configuração espacial tem relação com a densidade urbana e é desejável 

que seja diferenciada para as diferentes atividades que uma cidade oferece 

(GUIMARÃES, 2004). O traçado viário, segundo o autor anterior, ou tecido urbano 

(CAMPOS FILHO, 2010) é “um conjunto de vias” (GUIMARÃES, 2004, p.126) que 

liga os diferentes usos do solo já descritos. Guimarães (2004) escreve que o traçado 

viário é dividido basicamente em radial e ortogonal (Figuras 3 e 4). 

Figuras 03 e 04 - Traçado viário radial e ortogonal 

!    !  
Fonte: GUIMARÃES, 2004, p.127 

A dinâmica do bairro tem grande relação com sua forma, porém se diferencia 

dela porque é dependente das pessoas que dela se apropria, ou seja, não é algo 

estático. Guimarães (2004, p.128), escreve que 

Para se avaliar as características das cidades, recorre-se às 
variáveis que lidam com assuntos tais como: população, estrutura e 
mudanças; empregos; habitações; saúde; nível educacional; 
preferências e hábitos da população; idades das edificações; valores 
imobiliários dos prédios e terrenos, etc. 

Pode-se perceber a abrangência dos aspectos concernentes a dinâmica de 

um bairro, porém estes não serão abordados neste trabalho em todas as suas 

facetas. Cabe a este abordar a relação que o bairro possui com a cidade; as vias 

com maior tráfego de automóveis; a relação que as pessoas têm com o bairro, 

especialmente com o espaço público e como o utilizam; a influência da infraestrutura 

do espaço público na identidade com o bairro e na qualidade de vida de seus 

moradores e visitantes, dentre outros. 

As relações que um bairro assume com os demais, configuram o seu tecido 

urbano em quatro tipos principais (Figuras 05 a 08), segundo Campos Filho (2010). 

Tipo 1: bairro nascendo e se desenvolvendo isoladamente, 
usualmente na periferia do espaço urbano da época em que é 
iniciado (…). 

!  20



Tipo 2: bairro se relacionando a bairros vizinhos formando uma 
malha de bairros, conforme o território urbano vai se expandindo (…). 
Tipo 3: bairro planejado tipo “jardim”, que nasce usualmente nas 
periferias urbanas da época em que são implantados, e depois 
podem ir ficando centrais (…). 
Tipo 4: bairro que se transformou em central na estrutura urbana 
devido a expansão do território da cidade (…). (CAMPOS FILHO, 
2010, p.60) 

Figuras 05 e 06 - Tecido urbano tipo 1 e 2 

!    !  
Fonte: CAMPOS FILHO, 2010, p. 60 e 61 

Figuras 07 e 08 - Tecido urbano tipo 3 e 4 

!    !  
Fonte: CAMPOS FILHO, 2010, p. 61 

1.2 Atratividades 

Quando Jacobs escreve que “(..) as pessoas não utilizam as áreas livres só 

porque elas estão lá, e os urbanistas e planejadores urbanos gostariam que 

utilizassem” (2011, p.98) esclarece bem que as pessoas é que fazem a cidade e não 

o inverso e que, portanto, como Gehl (2015) reitera enfaticamente, é preciso pensar 

nas pessoas no momento do planejamento urbano. 

Mesmo que a legislação setorize a cidade e crie áreas destinadas 

prioritariamente a lazer, habitação ou comércio, são as pessoas que dão finalidade a 

estas áreas. Do mesmo modo, a implantação de espaços públicos, sejam ruas, 

praças ou parques, não garante que estes sejam utilizados. Por isso há a 
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necessidade de tornar estas áreas atrativas, como escreve Gehl (2015), com 

elementos voltados para a escala humana. 

Entender como e porque um bairro pode e deve atrair pessoas para seus 

espaços públicos é importante, pois afeta a qualidade de vida de seus moradores e 

visitantes. Desta forma, elenca-se a seguir seis características a serem trabalhadas 

no planejamento urbano para tornar o bairro mais atrativo: saneamento básico; 

infraestrutura para o deslocamento de pedestres e ciclistas; diversidade dos usos do 

solo; segurança; experiências sensoriais e; espaços públicos. 

Sobre a infraestrutura de saneamento básico, os estudos feitos por 

Teixeira e Pungirum (2005), Teixeira e Guilhermino (2006) e Teixeira, Gomes e 

Souza (2011), mostram como este está associado à saúde física, e demonstram com 

base em dados secundários do banco de dados indicadores e dados básicos para a 

saúde (nos dois primeiros); e do banco de dados da Organização Pan-Americana de 

Saúde - OPAS, respectivamente. Segundo estas pesquisas as taxas de mortalidade 

infantil; proporcional por doença diarreica aguda em menores de cinco anos de 

idade; e proporcional por doenças infecciosas e parasitárias para todas as idades, 

diminuem conforme a qualidade do saneamento básico melhora. 

Assim, pode-se verificar que os equipamentos e a disponibilidade dos 

serviços de saneamento básico são de extrema importância para a qualidade da 

saúde física dos habitantes de todos os lugares do mundo. 

Quanto à boa infraestrutura para deslocamento de pedestres e ciclistas, 

Gehl (2015) é minucioso ao versar sobre o assunto desde uma abordagem histórica 

das cidades até a exemplificação de lugares e as respectivas características 

adotadas para melhorar a circulação destes. Ao falar de cidades, o autor retorna ao 

modo de concepção destas antes do urbanismo moderno, e esclarece que eram 

feitas baseadas nas pessoas que por ela passavam, com uma escala humana, e 

com base nas experiências de outras cidades. 

Segundo Gehl (2015) as ideologias urbanas modernas desprezaram o modo 

de planejamento tradicional ao conceber edifícios isolados e autossuficientes e 

dividir a cidade em funções, como uma máquina, o que causou a negligência com a 

escala humana na concepção das ruas. Escreve ainda que a entrada do tráfego de 

automóveis excluiu ainda mais as pessoas da participação das ruas, ao priorizar os 

veículos no planejamento urbano. 
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Cullen (2010) também avalia a entrada dos automóveis nas ruas como 

nocivo para os pedestres: 

(…) o mar de veículos prejudicou a qualidade da vida urbana num 
dos seus aspectos menos óbvios mas mais importantes - restringiu 
severamente o direito à livre reunião. A liberdade de se poder parar 
para conversar, de reunião, de se sentir em liberdade no exterior, 
podem não parecer muito importantes ao lado dos imperativos do 
transporte, mas é uma das razões porque as pessoas vivem em 
cidades e não isoladamente - para poderem gozar os prazeres do 
social. (CULLEN, 2010, p.130). 

Ao referenciar Jane Jacobs em Morte e Vida de Grandes Cidades, Gehl 

(2015) mostra que a partir da década de 60, do século XX, houve maior interesse na 

escala humana, dentro do planejamento urbano. O autor discorre ainda sobre a 

importância de se buscar por cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis e 

que elas são possíveis a partir de “convites” às pessoas. 

A cidade é viva quando há pessoas se movimentando por ela. É segura 

quando há pessoas vigiando-a através da sua presença e participação contínua. É 

sustentável quando os meios de transporte utilizados são “verdes”, ou seja, com 

pouco consumo energético, como o deslocamento a pé, de bicicleta ou de transporte 

coletivo. É saudável quando as pessoas caminham ou pedalam mais. Há, portanto, 

uma relação entre cidades mais vivas e o cuidado com a dimensão humana. 

Dentre os convites citados por Gehl (2015), nos exemplos que apresenta 

está o aumento dos passeios; a melhoria da iluminação pública; a melhoria de 

ciclovias, com delimitação de espaço próprio, protegido com barreiras físicas (Figura 

09); transformação de vias de automóveis em vias exclusivamente de pedestres; 

transformação de alamedas sem utilização em espaços de permanência (Figura 10); 

etc. 

Cullen (2010) indica alguns aspectos semelhantes que podem resultar na 

apropriação do espaço pelo pedestre: o caminho prioritário aos “peões”, a 

pavimentação das vias, a iluminação pública, a integração da árvore e os desníveis. 

O autor analisa que a pavimentação pode ser usada para destacar os usos da via, 

para veículos e para pedestres, e ainda como um limiar entre os dois (Figura 11), por 

exemplo. 
Da mesma maneira, um código universal de cores e padrões 
indicando ruas de sentido único, estacionamentos, atravessamento 
de peões, etc., permitiria uma leitura mais fácil da rua, introduzindo 
simultaneamente uma nova estética funcional na paisagem urbana. 
(CULLEN, 2010, p.123). 
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Figura 09 - Espaço delimitado para ciclistas 

!  
Fonte: GEHL, 2015, p.11 

Figura 10 - Transformação de alamedas sem usos em espaços de permanência 

!  
Fonte: GEHL, 2015, p.14 

Figura 11 - Diferentes pavimentos diferenciam diferentes usos 

!  
Fonte: CULLEN, 2010, p.132 
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Jacobs (2011) aponta que o principal ponto de seu livro é mostrar a 

obrigatoriedade de quatro características que geram a diversidade de usos para o 

solo, a fim de manter a movimentação constante de pessoas nas ruas (por um 

motivo que será explicado mais a frente). A primeira característica é que um bairro 

precisa apresentar mais de uma função principal que garanta que as pessoas 

percorram as ruas em horários diferentes por motivos diferentes. A segunda é 

possuir a maioria das quadras, curtas, para oportunizar “virar a esquina” 

frequentemente. A terceira é possuir edifícios em idades e estados de conservação 

variados. A quarta é o dever de existir alta densidade de pessoas, não importando 

seu propósito, o que inclui a concentração de pessoas que moram na área. 

É conveniente frisar que Jacobs (2011, p.166) indica que “Todas as quatro, 

associadas, são necessárias para gerar diversidade urbana; a ausência de qualquer 

uma delas inutiliza o potencial do distrito”. A autora afirma que nas cidades existe 

uma variedade de empreendimentos pequenos à medida que existem grandes 

empreendimentos para apoiá-los. Descreve assim, que um empreendimento apoia o 

outro. Os de grande porte precisam de um grande público, que é atraído para a 

cidade pela variedade dos de pequeno porte. Os de pequeno porte precisam da 

frequência necessária de pessoas para se manterem, que é conseguido através da 

diversidade de gostos presentes em uma cidade média ou grande. 

Este raciocínio compreende a cidade como um todo, porém abre um espaço 

na compreensão dos usos nos bairros, principalmente porque a análise da autora é 

voltada para as cidades norte-americanas da década de 60, do século XX. Retoma-

se, então, o discurso de Guimarães (2004) e Campos Filho (2010) expostos no item 

1.2 (forma e dinâmica). A divisão da cidade em Área Central, Área Industrial, Área 

Habitacional e Área de Sub-Centro exposta por Guimarães (2004) compactua com a 

localização de atividades dentro de um bairro exposta por Campos Filho (2010). 

Campos Filho analisa a localização de comércio e serviços de acordo com a 

frequência de utilização por cada morador, em três níveis: 1 - de apoio à moradia de 

frequência diária ou semanal; 2 - de apoio à moradia de frequência menor e; 3 - de 

apoio a outras atividades urbanas de frequência pequena, rara ou esporádica. O 

autor alerta que, para as pessoas, o primeiro nível deve estar próximo a sua 

residência, o segundo, pode estar um pouco mais longe, e o terceiro, pode estar 

mais longe ainda. 
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Segundo Jane Jacobs (2011, p.29), “As ruas e suas calçadas, principais 

locais públicos de uma cidade, são seus órgãos mais vitais” e “Manter a segurança 

urbana é uma função fundamental das ruas da cidade e suas calçadas” (JACOBS, 

2011, p.30). A autora afirma que a violência e a insegurança urbana não advêm da 

classe social dos seus moradores, nem da antiguidade de seus prédios, nem mesmo 

da densidade do local. A premissa que utiliza é que “uma rua movimentada 

consegue garantir a segurança; uma rua deserta, não” (JACOBS, 2011, p.35), 

mesmo que a movimentação seja feita por desconhecidos. 

A partir deste pensamento Jacobs (2011) sugere três características que a 

rua deve apresentar para ser segura pela movimentação de pedestres: 1 -a divisão 

entre espaço público e espaço privado deve ser nítida; 2 - devem existir olhos para 

as ruas (não devem existir fachadas cegas); 3 - a calçada deve ter usuários 

transitando ininterruptamente, para aumentar o número de pessoas na rua e de 

pessoas olhando para as ruas de dentro de suas casas, pois “ninguém gosta de ficar 

na soleira de uma casa ou na janela olhando uma rua vazia” (JACOBS, 2011, p.36). 

No mesmo raciocínio, Gehl (2015) escreve “Essa declaração - ‘o homem é a 

maior alegria do homem’ - vem de Hávamál, um poema épico islandês de mais de 

mil anos que, sucintamente, descreve o encanto e interesse humano por outras 

pessoas. Nada é mais importante ou fascinante.” (GEHL, 2015, p.23). Gehl (2015) 

também aborda a questão da segurança na prevenção a criminalidade reiterando o 

que Jacobs escreve e acrescentando aspectos voltados a área de arquitetura e 

urbanismo (Jacobs não foi arquiteta, mas jornalista). 

Sobre ter as calçadas sempre movimentadas Jacobs analisa um aspecto 

essencial à concretização desta característica: 

O requisito básico da vigilância é um número substancial de 
estabelecimentos e outros locais públicos dispostos ao longo das 
calçadas do distr i to; deve haver entre eles sobretudo 
estabelecimentos e espaços públicos que sejam utilizados de noite. 
Lojas, bares e restaurantes, os exemplos principais, atuam de forma 
bem variada e complexa para aumentar a segurança nas calçadas. 
(JACOBS, 2011, p.37). 

A explicação de Jacobs (2011) para a diversidade do uso do solo (com 

relação a atividade realizada e ao horário de funcionamento) é que: 1º As pessoas 

terão reais motivos para utilizar a calçada; 2º Haverão de passar, inevitavelmente, 

por outros lugares da calçada para se chegar ao seu destino. Assim, sempre haverá 
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pessoas no seu decurso; 3º Os comerciantes também contribuem para a vigilância 

da rua e; 4º A movimentação das pessoas pela rua gera um atrativo a mais para 

outras pessoas. Escreve, ainda, que a iluminação das ruas é necessária para atrair 

tanto pessoas quanto olhos para a rua, porém a sua presença, por si só, não 

constitui o aumento da segurança. 

Jacobs (2011) expressa os perigos dos conjuntos habitacionais e de seu 

entorno (ruas e áreas verdes), exemplificando diversos casos de violência e 

insegurança gerados por esses, independentemente do nível social de seus 

moradores. Analisando o que já foi expressado até aqui, pode-se atribuir essas 

características ao fato de os moradores não terem contato com a rua. Por se tratar 

de lugares que não possuem outro uso que não o habitacional, os moradores não 

têm motivos para sair de seus apartamentos, mesmo que hajam “áreas verdes”. A 

quantidade de pavimentos também influencia na participação da vida na rua. Gehl 

(2015) escreve que acima do quinto andar já não há mais contato das pessoas com 

a rua, mas com o horizonte. 

Jacobs (2011) escreve, ainda, sobre - em contraposição às ruas dos 

conjuntos habitacionais e outras que são sem vida - o “balé da rua”: 

O trecho da Rua Hudson onde moro é todo dia cenário de um 
complexo balé de calçada. Eu mesma entro em cena pouco antes 
das oito, quando coloco do lado de fora a lata de lixo (…), na hora 
em que passam as levas de colegiais pelo meio de palco, deixando 
cair papel de bala (…). 
Enquanto varro os papéis de bala, observo os outros rituais matinais: 
o Sr. Halpert soltando o carrinho de mão da lavanderia de seu lugar, 
à porta do depósito, o genro de Joe Cornacchia empilhando caixotes 
vazios fora da confeitaria (…) (JACOBS, 2011, p.53). 

Gehl (2015) acrescenta às premissas de delimitação dos espaços público e 

privado e de uso diversificado do solo de Jacobs, o “convite” que se deve lançar às 

pessoas e os “espaços de transição suave” entre os espaços público e privado. Para 

o autor, estes dois aspectos atraem as pessoas para as ruas que os contenham e 

são determinantes pois vão garantir tanto a movimentação da rua (fator-chave para 

aumentar a sensação de segurança), quanto a promoção de experiências 

sensoriais agradáveis aos transeuntes. 

O espaço de transição “É o local onde a cidade encontra as 

edificações” (GEHL, 2015, p.75). Se o espaço que separa o domínio público do 

domínio privado for atrativo e oferecer experiências agradáveis ao transeunte pode-
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se experimentar ruas mais movimentadas e com mais vitalidade, de acordo com 

Gehl. O autor adverte que “Nenhum tema tem maior impacto na vida e na atração 

exercida pelo espaço da cidade do que esses espaços de transição ativos, abertos e 

vivos” (GEHL, 2015, p.88). 

Gehl divide em dois os tipos de espaços de transição: suaves e rígidos; 

aponta as diferenças entre a implantação de ambos em áreas comerciais e áreas 

residenciais; e os cita superficialmente em praças: “Reconhecemos os locais sem 

espaços de transição ou com espaços de transição ruins em muitas praças, 

circundadas nos quatro lados por vias de tráfego intenso” (GEHL, 2015, p.75).  

São muitos os benefícios de espaços de transição para a vida na cidade, 

explica Gehl (2015), como pode ser visto na Figura 12. Pode-se dizer que neles há 

(…) algumas das melhores oportunidades para simplesmente 
permanecer, em pé ou sentado. O clima local é melhor aqui, as 
costas estão protegidas e nosso aparelho sensor frontal pode 
confortavelmente dominar a situação. Temos uma visão de tudo o 
que acontece no espaço e não há perigo de surpresas 
desagradáveis vindas de trás. (GEHL, 2015, p.75). 

Alguns aspectos são abordados por Gehl na análise dos tipos de espaços de 

transição (os suaves - Figura 13 - e os rígidos): a escala e o ritmo das experiências; 

a transparência das edificações no térreo; o apelo a muitos sentidos, como o cheiro 

das frutas e legumes em exposição; a textura e os detalhes das fachadas; a 

diversidade de funções em um quarteirão e; o ritmo de fachadas verticais, ao invés 

de fachadas com linhas horizontais, pois estas dão sensação de trajetos longos, 

enquanto que aquelas, caminhos curtos. 

Especificamente para áreas residências Gehl cita 

(…) os recuos ajardinados das casas geminadas inglesas, os 
‘pórticos’ holandeses, as zonas de transição das tradicionais casas 
japonesas, nos Estados Unidos os ‘terraços’, os degraus e 
patamares que levam aos famosos edifícios de tijolinhos no Brooklyn 
e os recuos frontais das casas geminadas das cidades australianas. 
(GEHL, 2015, p.82). 
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Figura 12 - Espaços de transição - onde edifício e cidade se encontram 

!  
Fonte: GEHL, 2015, p.74 

Soulier escreve que  

a gente constata a utilização dessas perífrases muito vagas, ‘espaço 
entre alinhamento e retirada’, ‘espaço de recuo’, ‘frente de rua’, 
‘frente de prédio’, ou expressões específicas demais para um tipo de 
espaço: ‘passagem aberta’, ‘passagem aberta sobre a rua’, ‘jardim de 
rua’, ‘jardim de entrada’, ‘jardim de frente’, ‘passagem de entrada’. 
(SOULIER, 2012, p.124, tradução nossa) . 1

 On constate l’usage de périphrase assez vagues, “espace entre alignement et retrait”, “espace de 1

recul”, “front de rue", “front bâti”, ou bien d’expressions visant trop spécifiquement un type d’espace: 
“cour ouverte”, “cour ouverte sur rue”, “jardin d’entrée”, “jardin de devant”, “cour d’entrée.
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Figura 13 - Espaço de transição suave em área residencial 

!  
Fonte: GEHL, 2015, p.83 

Soulier (2012) resume, então, estes termos em uma única definição, “frentes 

privadas”  (Figura 14). Porém, apesar das divergências nominais, tanto Gehl quanto 2

Soulier expressam a essencialidade destes “espaços de transição” ou “frentes 

privadas” para a vida da rua, por proporcionarem experiências sensoriais agradáveis 

e atrativas para as pessoas. 

Figura 14 - Esquema do espaço público da rua - frentes privadas estão representadas pelo número 1 

!  
Fonte: SOULIER, 2012, p. 127 

 Frontages privés2
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Com relação aos espaços públicos deter-se-á, na literatura de Gehl (2015), 

aos doze critérios de qualidade com respeito à paisagem do pedestre (Figura 15), 

pois o entende-se como elemento fundamental para o planejamento dos espaços 

públicos. Os critérios elencados pelo autor dividem-se em três grupos: proteção, 

conforto e prazer. 

Figura 15 - Os doze critérios de qualidade 

!  

Fonte: GEHL, 2015, p. 239 

Vale retomar a ideia de espaços públicos como aqueles de acesso público, 

nos quais pode-se resumir nos três mais mencionados, a rua, as praças e os 

parques. No âmbito da proteção, Gehl (2015) enumera três características:1 - 

proteção contra o tráfego e acidentes - sensação de segurança; 2 - proteção contra 

o crime e a violência - sensação de segurança e; 3 - proteção contra experiências 

sensoriais desconfortáveis. 
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Gehl aborda a questão de proteção contra o tráfego e acidentes por ver nas 

prioridades dadas aos automóveis, grandes prejuízos aos espaços dos pedestres. 

Sobre a presença cada vez mais constante de automóveis nas cidades, Cullen 

expressa algum desagrado ao se referir a esta situação. 

Encabeçado pelo carro de bombeiros e pela ambulância, penetrando 
por toda a parte, o automóvel têm-se insinuado nas nossas cidades, 
travessas jardins e praças. A riqueza e variedade do pavimento foi 
submersa num fluxo automóvel e os habitantes aventuram-se a sair 
dos prédios por sua conta e risco, avançando de ilha em ilha, 
procurando passadeiras, semáforos e faixas separadas. (CULLEN, 
2010, p.123). 

Segundo Gehl, na proteção contra o tráfego e acidentes, o planejamento 

urbano deve sempre priorizar o pedestre, o que inclui projetar calçadas mais largas 

e com proteções contra a invasão dos automóveis e; meios de travessia menos 

demorados. Logo após a prioridade se volta para o ciclista, que necessita ter um 

caminho protegido contra o tráfego de veículos automotores e com o menor número 

de interrupções possíveis (Figura 16). 

Figura 16 - Projeção de ciclovia em rotatória 

!   

Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006, p.34 

Quando os urbanistas ambicionam mais do que simplesmente 
garantir que as pessoas caminhem e pedalem pela cidade, o foco se 
amplia de simplesmente proporcionar espaço suficiente para 
circulação, para o desafio, muito mais importante, de possibilitar que 
as pessoas tenham contato direto com a sociedade em torno delas. 
Por sua vez, isso significa que o espaço deve ser vivo, utilizado por 
muitos e diferentes grupos de pessoas. 
[…] A cidade viva emite sinais amistosos e acolhedores com a 
promessa de interação social. Por si só, a simples presença de 
pessoas sinaliza quais espaços valem a pena. 
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[…] A cidade viva também precisa de uma vida urbana variada e 
complexa, onde as atividades sociais e de lazer estejam combinadas, 
deixando espaço para a necessária circulação de pedestres e 
tráfego, bem como oportunidades para participação na vida urbana. 
(GEHL, 2015, p.63). 

A proteção contra o crime e violência já foi abordada anteriormente. Sobre 

esta característica, Jacobs enumera quatro características que devem ser adotadas 

para tornar as ruas mais seguras: uso diversificado do solo; quadras curtas na 

maioria das vezes; diferenças formais dos edifícios e; densidade alta de pessoas. 

A terceira característica - proteção contra experiências sensoriais 

desagradáveis - prevê elementos que protejam tanto fatores naturais, como 

insolação e chuvas, quanto fatores provocados pela ação humana, como ruídos e 

poluição. Pode-se trabalhar com a arborização e a arquitetura para a proteção 

contra fatores climáticos e; espaços públicos, que pela distância evitem ruídos 

desagradáveis. 

No grupo de conforto são elencados: 4 - oportunidades para caminhar; 5 - 

oportunidades para permanecer em pé; 6 - oportunidades para sentar-se; 7 - 

oportunidades para ver; 8 - oportunidades para ouvir e conversar; 9 - oportunidades 

para brincar e praticar atividade física. 

Gehl escreve que “(…) há muito mais em caminhar do que simplesmente 

andar! Há um contato direto entre as pessoas e a comunidade do entorno, o ar 

fresco, o estar ao ar livre, os prazeres gratuitos da vida, experiências e 

informação.” (GEHL, 2015, p.19). Desta forma, o quarto critério de qualidade 

exprime que os espaços públicos devem garantir elementos capazes de garantir não 

só uma caminhada vazia, mas oportunidades de experimentar o entorno, para 

mudar de rota, para andar mais lentamente, para apreciar a paisagem, etc. 

Elementos como desníveis, interrupções ou obstáculos no caminho, tempos 

de parada muito longos nos semáforos, escadas e degraus, pavimentação com 

lombadas, dificultam nas caminhadas, principalmente de idosos, crianças, pessoas 

com dificuldades de deslocamento, com cadeiras de rodas ou com carrinhos de 

bebê (Figura 17). 

“Há dois grupos principais de atividades que ocorrem no espaço urbano: 

atividades em movimento; e estacionárias”, escreve Gehl (2015, p.134). Para o autor 

espaços de permanência são essenciais para a vivacidade dos espaços públicos, 

principalmente quando as atividades de permanência são feitas de modo opcional, 

!  33



pois o pedestre precisará se sentir convidado a permanecer naquele local. Gehl 

ressalta que “uma boa cidade pode ser reconhecida pela quantidade de pessoas 

que não estão andando” (GEHL, 2015, p.134), que é uma clara referência às 

atividades de permanência em contraposição às de movimento. 

Figura 17 - Alguns tipos de pavimentação prejudicam as caminhadas de certos grupos de pessoas 

!  

Fonte: GEHL, 2015, p.132 

Dentre as atividades estacionárias está ficar em pé/parar e sentar-se. No 

que diz respeito a parar/ficar em pé, as condições das zonas de transição não são 

essenciais, mas são significativas, principalmente quando se resolve ficar em pé por 

mais tempo, ou mesmo, sentar-se. A zona de transição pode favorecer a 

permanência oferencendo reentrâncias, nichos, colunas, degraus, oportunidades 

para sentar-se ou atividades no nível do térreo, seja em uma rua ou seja em uma 

praça. Elementos de apoio como os balizadores também são utilizados para 

oportunizar a permanência no espaço público (Figura 18). 

Figura 18 - Colunas em espaço público reúnem pessoas em pé, na Itália 

!  

Fonte: GEHL, 2015, p.138 
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Pode-se perceber, então as influências dos domínios público e privado na 

construção de um espaço ativo, através da disposição de espaços de transição 

suave, oferecidos principalmente pelo privado, e elementos de apoio, pelo público. O 

mesmo vale para as oportunidades para se sentar - os dois domínios contribuem 

para sua construção. 

Gehl explica que oferecer oportunidades para se sentar em um espaço 

público vai além de adicionar bancos. Aspectos como a localização, o nível de ruído 

provocado pelo entorno juntamente com a possibilidade de se conversar, a 

paisagem representada pelos aspectos que estimulam os sentidos, os tipos de 

mobiliário que circundam o local, a possibilidade de aproveitar as características 

positivas do clima, o material do banco, a possibilidade de se ver outras pessoas, 

entre outros, são analisados ao se decidir sentar naquele local (Figura 19). 

Figura 19 - Bancos em rua movimentada de Macapá mostram que “olhar automóveis passando” não 
é uma atividade atrativa para as pessoas 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Gehl aponta ainda que existem dois tipos de assento: o primário e o 

secundário. Os assentos primários são os construídos para a finalidade de se 

assentar e devem possuir encostos e braços se quiserem atrair seu maior público: 

idosos e adultos. Já os secundários não são construídos com a finalidade de se 

assentar, mas são apropriados para este propósito, principalmente por jovens e 

crianças. 

Além de assentos primários confortáveis e bem colocados, muitas 
opções secundárias são necessárias, locais onde as pessoas 
possam sentar, descansar e olhar em volta de modo mais informal e 
espontâneo. Pode-se usar uma grande variedade de objetos: 
pedestais, degraus, pedras, frades, monumentos, fontes ou o próprio 
chão. Em dias em que há muita demanda de bancos, os assentos 
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secundários podem contribuir para o total de assentos da cidade. 
(GEHL, 2015, p.142). 

Uma boa cidade, segundo Gehl, também deve permitir o encontro entre as 

pessoas. Isto é possível se elas puderem ver, ouvir e falar. Oportunidades para ver o 

que acontece na paisagem urbana sem impedimentos, seja por quem está no 

espaço público, seja por quem está no espaço privado; poder encontrar e conversar 

com pessoas na rua; poder falar ao celular sem ter que tampar um dos ouvidos por 

causa dos ruídos de automóveis; são situações que devem ser propiciadas pelos 

domínios público e privado. 

No âmbito da visão, a oportunidade de ver outras pessoas pode ser 

garantida com os artifícios de fachadas atrativas, abertas - assim, quem está fora vê 

o que está acontecendo dentro e vice-versa. Com relação à privacidade a ser 

garantida, principalmente em áreas residenciais, a visão continua a ser necessária, 

porém podem haver elementos que evitem olhares externos, mas não impeçam 

quem está dentro olhar para fora, e que ainda assim sejam zonas de transição 

suaves, atrativas para quem passa. 

A paisagem é outro elemento a ser trabalhado, pois garante experiências 

agradáveis e atrativas para se passar por ou permanecer em determinado local. 

Gehl (2015, p.148) escreve que “O uso de bancos e outros tipos de assentos é 

estimulado desde que ofereçam uma boa visão das pessoas. A visão de outras 

atrações como água, flores, fontes e arquitetura deve ser também parte das 

considerações dos urbanistas”. 

Com relação às oportunidades para ouvir e conversar, três situações são 

expostas por Gehl: o nível de ruído de fundo; paisagens para conversas; e 

oportunidades para encontros musicais. 

O nível dos sons emitidos em determinado local é crucial para a quantidade 

e qualidade de conversas que se realizarão nele. O nível máximo para uma 

conversa normal, de acordo com Gehl (2015), é de 60 decibéis (dB) e a cada 8dB a 

mais, o ouvido humano interpreta como o dobro do ruído. Enquanto que em lugares 

com baixo nível de ruído as conversas são espontâneas; em lugares com níveis 

maiores a quantidade de conversas diminui para o necessário e precisa, em alguns 

casos, ser feita diretamente no ouvido da outra pessoa. 

A paisagem para conversa, além dos aspectos concernentes ao entorno, 

precisa considerar a possibilidade de se ter uma conversa em grupo. Desta forma, 
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bancos lineares não propiciam um bom resultado. Já um agrupamento de bancos 

tem um efeito inverso, que possibilita interações e conversas (Figura 20). 

Figura 20 - Grupamento de bancos possibilita interações e conversas 

!  

Fonte: GEHL, 2015, p.154 

Oportunidades para encontros musicais são maiores se o espaço oferecer 

condições para que a música não se perca no ar, mas que seja ouvida e vivida pelas 

pessoas que a presenciam. Gehl (2015, p.155) escreve que “Uma grande área 

gramada absorve a maior parte do som, enquanto o vento espalha o resto em todas 

as direções (…). Em contraste, em praças ou ruas estreitas da cidade velha, a 

música subitamente ganha vida (…)”. 

As oportunidades, descritas por Gehl (2015), para brincar e praticar 

exercícios físicos são muito sensíveis. O autor escreve que antigamente as 

brincadeiras infantis eram feitas onde os adultos trabalhavam ou realizavam suas 

atividades. O planejamento urbano induziu a construção de locais específicos para a 

realização desta atividade, porém não deveria ser assim. A cidade deve oferecer 

oportunidade para a autoexpressão, para crianças, jovens, adultos e idosos. 

Este tema está relacionado com a cidade viva e saudável, pois tanto o 

pedestrianismo e o ciclismo, quanto as atividades de autoexpressão e criatividade 
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torna possível os exercícios físicos. Nesta linha, a cidade deve garantir bons lugares 

para caminhadas e oportunidades para exercícios físicos para idosos; locais para a 

implantação de eventos temporários como circos e festas natalinas; elementos fixos 

que possam ser usados por crianças para brincadeiras espontâneas, como degraus 

e monumentos para se escalar. 

O grupo definido como “prazer” abrange os seguintes critérios: 10 - escala; 

11 - oportunidades de aproveitar os aspectos positivos do clima e; 12 - experiências 

sensoriais positivas. Como Gehl (2015, p.238) escreve: “Festejar facilidades e 

confortos locais envolve, sobretudo, garantir uma boa escala humana. oportunidades 

para aproveitar os aspectos positivos do clima na região, bem como fornecer 

experiências estéticas e impressões sensoriais agradáveis”. 

A relevância da escala humana no planejamento urbano já foi bastante 

citada aqui. Assim, far-se-á aqui somente um apanhado geral dos aspectos que um 

local deve oferecer para atender a esta escala. O urbano e o arquitetônico precisam 

conceder espaços para os pedestres e ciclistas se movimentarem. O espaço precisa 

ser atrativo através de zonas de transição suave; o mobiliário urbano precisa 

favorecer uma vista agradável; dentre outros aspectos. 

Em locais em que a realidade não condiz com a escala humana, pequenas 

alterações para o caminho do pedestre podem ajudar. A adição de recintos 

semiabertos, com a utilização de colunas e arcos, ou mesmo o alinhamento de 

árvores ou os toldos de comércios, melhoram a dimensão humana nos espaços 

públicos. 

Com relação aos aspectos positivos do clima Gehl escreve que

O trabalho com clima e proteção climática concentra-se em três 
níveis: macroclima, clima local e microclima. O macroclima é o clima 
regional geral. O clima local é o clima das cidades e do ambiente 
construído, moderado pela topografia, paisagem e construções. O 
microclima é o clima numa zona atmosférica local. Pode ser tão 
pequeno como uma única rua, em reentrâncias e recuos, ou em 
torno de um banco no espaço público. (GEHL, 2015, p.168). 

Como já foi exposto, para se conseguir cidades vivas é preciso que as 

pessoas estejam nos espaços públicos da cidade, porém, há de se considerar “o 

papel chave exercido pelo clima na determinação da qualidade, prazer e confortos 

urbanos” (GEHL, 2015, p.172). Assim, os mesmos espaços públicos devem prever 
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elementos que garantam um clima local e/ou um microclima favoráveis a sua 

utilização por uma grande quantidade de pessoas, tanto quanto for possível. 

Gehl (2015) aponta que elementos que contribuem para a produção de um 

microclima agradável basicamente são os tipos de edificação, a largura das ruas, o 

mobiliário público e a arborização. O autor argumenta que 

Vários fatores climáticos influem na sensação de conforto: 
temperatura do ar, umidade, vento frio e calor solar. Fatores pessoais 
como a roupa e a fisiologia básica também têm um papel 
fundamental. As camadas de gordura e o sistema circulatório do 
corpo humano variam conforme a região, influindo em nossa 
capacidade de manter ou irradiar calor. Essas diferenças significam 
que as zonas de conforto variam geograficamente, apesar de as 
diferenças serem pequenas. (GEHL, 2015, p.170). 

Apesar da sensibilidade de Gehl com relação a escala humana, este se 

mostrou bastante generalista ao abordar que “Em países com sol forte e 

temperaturas altas, as cidades apresentam ruas estreitas e sombreadas e 

construções com paredes grossas e pequenas aberturas” (GEHL, 2015, p.171). A 

afirmação está condizente com os estudos de conforto abordados por Frota e 

Schiffer (2001), porém é válida somente para regiões de clima quente e seco. Para 

regiões de clima quente e úmido adotar estas características seria desfavorável 

tanto para as pessoas dentro das edificações quanto para as que estiverem nas 

ruas. 

O bairro Renascer I está dentro da cidade de Macapá, no estado do Amapá, 

que possui clima quente e úmido . De acordo com Frota e Schiffer (2001) as 3

características a serem adotadas na arquitetura e no urbano devem permitir a 

circulação dos ventos, pois as diferenças de temperatura entre dia e noite 

não variam muito por causa da umidade do ar. Assim, as edificações devem 

propiciar inércia (capacidade de propagação do calor) não muito grande e possuir 

janelas amplas, com proteções solares que não impeçam a entrada dos ventos. 

As ruas devem possuir as maiores larguras no sentido da ventilação 

dominante. A arborização deve ser pensada com um pé-direito mínimo para as 

copas para que não ajam como barreira para a passagem dos ventos, que atuam 

como dissipadores de calor. A arborização também é desejável para a proteção da 

radiação solar direta nos pedestres.

 Segundo Frota e Schiffer, 2001, anexo 12.3
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A pavimentação deve ser pensada em materiais que não reflitam muito a 

radiação solar, pois “à noite, o calor armazenado, ao ser devolvido para o ar, dirigir-

se-á tanto para o interior quanto para o exterior das edificações” (FROTA; 

SCHIFFER, 2004, p.73). 

O último critério de qualidade são experiências sensoriais positivas. Gehl 

(2015, p.181) escreve que “A razão para listar esse ponto por último é que a 

qualidade visual é um conceito guarda-chuva que deve incluir todos os elementos da 

paisagem urbana”. Desta forma, todos os critérios que já foram descritos até aqui 

contribuem para experiências sensoriais positivas nas pessoas. Entre os elementos 

que podem ser descritos estão a iluminação pública na escala humana; a 

arborização como proteção de aspectos negativos do clima; zonas de transição 

suave; pavimentação acessível; mobiliário que auxilie na autoexpressão e em 

exercícios físicos; entre muitos outros. 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2 Capítulo II - Diagnóstico do bairro Renascer I 

2.1 Histórico e nomenclatura 

Para entendimento da situação atual da área de estudo é preciso conhecer o 

decurso histórico e as particularidades concernentes a ela. Será apresentado a área 

de estudo dentro do Amapá enquanto Território e depois como Estado. Também 

tornou-se necessário explicar algumas informações que serviram como base para 

denominar a área de estudo como bairro Renascer I. 

Em 1943, o Decreto-Lei nº 5.812 cria o Território do Amapá e suas 

delimitações territoriais: 

Art. 1º São criados, com partes desmembradas dos Estados do Pará, 
do Amazonas, de Mato Grosso, do Paraná e de Santa Catarina, os 
Territórios Federais do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, de Ponta 
Porã e do Iguassú. (Vide Decreto nº 6.550, de 1944) 
§ 1º O Território do Amapá terá os seguintes limites: 
- a Noroeste e Norte, pela linha de limites com as Guianas 
Holandesas e Francesa; 
- a Nordeste e Leste, com o Oceâno Atlântico; 
- a Sueste e Sul, o canal do Norte e o braço norte do rio Amazonas 
até à foz do rio Jarí; 
- a Sudoeste e Oeste, o rio Jarí, da sua foz até às cabeceiras na 
Serra do Tumucumaque; (BRASIL, 1943) 

Nesta época, o governo do Território do Amapá, representado por Aníbal 

Barcellos, requereu as terras, pertencentes à área de estudo, da prefeitura de 

Macapá, da qual recebeu a posse sem qualquer ônus (informação verbal) . A 4

utilização dada ao local foi de criações de frangos, porcos e abelhas, destinado ao 

abastecimento alimentício da região, muito necessitada deste setor (informação 

verbal) . 5

O Estado do Amapá foi criado pela Constituição Federal de 1988, art. 14, 

que versa: “Os Territórios Federais de Roraima e do Amapá são transformados em 

Estados Federados, mantidos seus atuais limites geográficos”. 

Quando o Amapá assumiu status de Estado, as terras pertencentes à área 

de estudo deixaram de ser utilizadas para criações, e ficaram abandonadas. O mato 

tomou conta por certo tempo, dando espaço para a criminalidade nas proximidades, 

até que, em meados de 1998, uma organização formada pela Associação dos Sem 

 Informação concedida por funcionário do Instituto de Meio-Ambiente e de Ordenamento Territorial do 4

Amapá - IMAP, antigo TERRAP, através de entrevista oral realizada no dia 22/05/2017
 Informações concedidas por funcionários do IMAP, através de entrevista realizada no dia 22/05/20175
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Casa, ocupou partes desta área como forma de pressionar o governo da época a 

loteá-la para famílias que necessitavam de casa própria. O governo do Estado, 

representado por João Alberto Capiberibe entre os anos de 1995 a 2002, resolveu 

ceder às pressões e criar o Loteamento Renascer dentro dos limites dos bairros São 

Lázaro e Jardim Felicidade, no ano de 1998, porém sem a edição e publicação de 

um Decreto Estadual de criação deste (informação verbal) . 6

O Instituto de Terras do Amapá - TERRAP - foi o órgão responsável pela 

delimitação do loteamento, parcelamento do solo e produção do projeto urbano 

básico. Para a implantação do loteamento não houve licitação, mas administração 

direta pela Secretaria de Infraestrutura do Amapá - SEINF. As obras incluíam 

abertura de vias  com os equipamentos (trator, patrol, pá mecânica, etc.) do governo 

do Estado; implantação de sistema de drenagem urbana para escoamento das 

águas pluviais em direção a baixada existente no meio do loteamento; posteamento 

para a rede de energia elétrica; e canalização para a rede de abastecimento de 

água, que era feita através de poço artesiano e caixa d’água presentes próximo à 

rotatória (informação oral) . 7

A distribuição dos lotes foi feita através do Programa de Assentamentos do 

Amapá - PROA - criado pelo TERRAP em maio/junho de 1998, mediante os 

seguintes critérios para cadastro de famílias interessadas: 1 - ter dois anos de 

domicílio no Estado; 2 - possuir família formada; 3 - não possuir imóvel cadastrado 

em seu nome. Os passos a serem seguidos para a concessão do lote eram: 

cadastro do interessado; consulta no banco de dados fornecido pela CEA - 

Companhia de Eletricidade do Amapá - e pela CAESA - Companhia de Água e 

Esgoto do Amapá; visitas domiciliares para obtenção de dados sócio-econômicos 

supervisionados por assistentes sociais; parecer das análises dos dados coletados; 

instrução de processo administrativo; concessão dos lotes através de sorteio; 

comunicado aos beneficiários através de carta; entrega dos Termos Provisórios à 

título Precário de Autorização de Uso ao interessado (Figuras 21 e 22). 

 Informações concedidas por funcionários do Instituto de Meio-Ambiente e de Ordenamento 6

Territorial do Amapá - IMAP, antigo TERRAP, através de entrevista realizada no dia 22/05/2017
 Informações concedidas por funcionário da SEINF, através de entrevista realizada no dia 07 de 7

junho de 2017
!  42



Figuras 21 e 22 - Termo de concessão de uso emitido pelo TERRAP 

!    !  

Fonte: Fornecido por morador do bairro 

Segundo um relatos de entrevista realizada com um morador que chegou 

neste período (de 1998), o loteamento era muito ermo e perigoso. Os terrenos 

doados pelo TERRAP eram comumente invadidos por outras pessoas se o 

concessionário (que recebeu oficialmente) se ausentasse do local, mesmo que por 

pouco tempo. Os materiais de construção e utensílios domésticos também eram 

saqueados. E se a demora fosse grande, quando o concessionário voltasse já 

existia uma família morando no local (mesmo que sem autorização legal). 

Apesar desses dados, o esforço feito pelo TERRAP e pela Associação dos 

Sem Casa era grande no sentido de doar os lotes à famílias que realmente fossem 

habitar na área. Porém os objetivos mostraram-se frustrados, pois com a 

regularização dos lotes feitas em 2014 e 2016 pelo Programa Lote Legal do Instituto 

de Meio-Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá - IMAP (antigo TERRAP), 

pôde-se verificar que 95% dos lotes doados originalmente já não pertenciam aos 

seus primeiros concessionários. 

Ainda sobre o início do loteamento cabe ressaltar que, apesar das 

informações concedidas pela SEINF, um morador da área relatou que não havia 
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pavimentação nem energia elétrica; e haviam poucos poços para retirada de água - 

estes eram de propriedade privada, feitos por algum morador com melhores 

condições e que disponibilizavam ao público de acordo com seu grau de afeição. 

Algumas instituições faziam parte do plano de loteamento (ver se o mapa de 

urbanização abarca), como hospital, posto de saúde, escola e creche, porém nunca 

foram construídos. Na área de proteção ambiental não constavam demarcações de 

lotes, tanto que estas possuíam vegetação típica intacta, mas foram invadidas com 

pouco tempo por pessoas de conduta duvidosa, que, mais tarde, venderam os 

“novos lotes” a outras pessoas (informação verbal) . 8

No decurso do seu crescimento, o loteamento, mais especificamente a área 

de estudo, apresentou comércios pequenos, conjugado com a residência do seu 

gestor. Um pequeno comércio e uma padaria com forno à lenha foram citados por 

um morador. 

A área de estudo é a que se denomina atualmente por “bairro Renascer I”, 

porém há algumas questões a serem exploradas sobre esta denominação. Na 

cidade de Macapá os bairros são criados antes das Leis que estabelecem sua 

existência. Essa afirmação pode ser comprovada mediante a leitura das Leis que 

criaram os bairros que atualmente são considerados para análises legais, como é o 

caso de dados fornecidos pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(Figuras 23 e 24). 

As Figuras de 25 a 29 apresentam as Leis de criação de alguns bairros da 

cidade pela Prefeitura Municipal, porém é notável que estas somente oficializam a 

denominação do Bairro que já existe para todos os efeitos não legais, como o envio 

de correspondências endereçadas a este (Figura 30). Moradores, jornalistas (Figura 

31) e até mesmo os órgãos públicos do Município e do Estado (Figura 32) também 

consideram como bairro aqueles não oficializados em Lei. 

 Informação concedida através de entrevista a morador antigo da área8
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Figura 23 - Mapa do IBGE com denominação dos bairros considerados por este instituto - Aba Cartas 
e Mapas, Mapa índice digital, Produto Mapa Índice Digital 

!  

Fonte: http://portaldemapas.ibge.gov.br; e http://www.ibge.gov.br 

Figura 24 - Recorte dos Resultados do Censo Demográfico de 2010 realizado pelo IBGE 

!  

Fonte: http://portaldemapas.ibge.gov.br; e http://www.ibge.gov.br 
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Figura 25 - Lei 207/84 - PMM - oficializa a denominação dos bairros da cidade de Macapá - p. 1 

!  

Fonte: Prefeitura Municipal de Macapá 

Figuras 26 e 27 - Recorte da Lei 237/85 - PMM - Cria oficialmente o Bairro das Pedrinhas na cidade 
de Macapá; e recorte da Lei 261/85 - PMM - Oficializa a denominação do Bairro Jardim da Felicidade 

de Macapá 

!    !  

Fonte: Prefeitura Municipal de Macapá 
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Figuras 28 e 29 - Recorte da Lei 426/92 - PMM - Denomina e delimita oficialmente, o Bairro JARDIM 
EQUATORIAL, na cidade de Macapá; e recorte da Lei 611/94 - PMM - Denomina de “NOVO 

HORIZONTE” o Bairro sem Denominação […] 

!    !  

Fonte: Prefeitura Municipal de Macapá 

Figura 30 - Conta de energia gerada pela Companhia de Eletricidade do Amapá para o bairro 
Renascer I no ano de 2017 

!  

Fonte: Fornecido por morador do bairro 

Figura 31 - Recorte de reportagem 

!  

Fonte: Biblioteca da Secretaria de Estado de Meio-Ambiente - SEMA 

!  47



Figura 32 - Base cartográfica elaborada pelo Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do 
Amapá - IMAP - distingue o bairro Renascer I no mapa da cidade 

!  

Fonte: Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá - IMAP 

Com relação à área de estudo, ela foi implantada como um loteamento 

urbano, que é definido pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano, no art. 6º como 

“subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias 

de circulação e de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 

ampliação das vias existentes.”. Também pode ser percebida como uma área 

existente dentro dos limites de um bairro, como foi explicado por um funcionário do 

IMAP. 

Desta forma, pode-se perceber que a área do Renascer não é legalmente 

um bairro, mas é considerada como sendo por convenção popular. Dentro desta 

convenção, considera-se como bairros distintos partes de um mesmo loteamento, 

pois há presunção da existência do bairro Renascer I e II dentro da área delimitada 

como Loteamento Renascer. 

Considerando os fatores já elencados, este trabalho irá tratar como “bairro” a 

área de estudo que compreende os limites da porção conhecida como “bairro 

Renascer I”. 
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2.2 Entorno 

2.2.1 Situação do bairro Renascer I na cidade de Macapá 

O bairro Renascer I está localizado na Zona Norte da cidade de Macapá (ver 

Mapa 2- Vias de acesso entre as zonas de Macapá). Possui uma malha viária com a 

maior parte das vias direcionadas a norte-sul e leste-oeste, excetuando umas 

poucas. As ruas assumem um direcionamento norte-sul, enquanto as avenidas um 

sentido leste-oeste (ver Mapa 01 - Vias do bairro Renascer I). 

Mapa 01 - Vias do bairro Renascer I 

!  

Fonte: Mapa Urbano Detalhado de Macapá modificado pela autora, 2017 

Somente três rotas permitem o acesso entre a Zona Central e a Zona Norte 

de Macapá. A primeira delas não possui boa infraestrutura para tráfego de veículos - 

passa por área de ressaca, é muito estreita e não pavimentada  - e se extende por 

um grande percurso de via não pavimentada (Figuras 33 a 36). Das duas restantes, 

a mais utilizada é a Rua Adílson José Pinto Pereira por possuir uma boa composição 

e infraestrutura viárias (Figuras 37 e 38). Porém, nos horários de maior fluxo na 

cidade (às 7h30, 12h00 e 18h00 em média) a terceira rota citada se torna uma 

alternativa para desafogar o tráfego da via principal. 
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Figuras 33 e 34 - Trechos da via com acesso por ponte de madeira; e cortado pelo Canal do Jandiá, 
respectivamente 

!    !  

Fonte: Google Earth, 2012 

Figuras 35 e 36 - Trechos da via - sem pavimentação 

!    !  

Fonte: Google Earth, 2012 

Figuras 37 e 38 - Rua Adílson José Pinto Pereira 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

O Mapa 02 ilustra as relações entre as três zonas de Macapá e as principais 

vias utilizadas no acesso entre estas (linhas vermelhas), as ruas Adílson José Pinto 

Pereira, Mato Grosso, Eliézer Levi, General Rondon, Guanabara, Cândido Mendes, 

Beira-Rio,  Araxá, Hildemar Maia, Santos Dumont, Paraná, Claudomiro de Moraes, 
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as avenidas FAB, Padre Júlio, Ben-Hur Corrêa Alves (sétima do Congós), Ivaldo 

Alves Veras e as rodovias Juscelino Kubitschek, Duca Serra, BR-156 e BR-210. 

A rota alternativa, representada em linha preta, passa pelos bairros Jardim 

Felicidade I, Renascer I, Vitória do Renascer, Pantanal, Cidade Nova e Pacoval, e 

pelas ruas João Paulo de Souza, Oséas de Oliveira Pimentel, Socialismo e pelas 

avenidas Manoel Torrinha (ou Rua Renascimento), Calbi Sergio Melo, Maximiniano 

dos Santos Moura e Pernambuco. Também pode acontecer por outras vias não 

citadas e representadas, mas há sempre a utilização da Avenida Maximiniano dos 

Santos Moura nestes trajetos alternativos. 

Mapa 02 - Vias de acesso entre as zonas de Macapá 

!  

Fonte: Mapa Urbano Detalhado de Macapá modificado pela autora, 2017 

2.2.2 A influência do entorno imediato 

O entorno imediato (Mapa 03) caracterizado pelos trechos mais próximos ao 

bairro concernentes ao bairro São Lázaro, Renascer II, Vitória do Renascer e Jardim 

Felicidade I, oferece alguns serviços não encontrados neste. Os mais próximos e/ou 

mais utilizados são a feira do Jardim, o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público da 

Zona Norte (Figura 39), a UBS Álvaro Corrêa, o Super-Fácil da Zona Norte (Figura 
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40), o Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (DETRAN) (Figura 41), o 

Terminal Rodoviário de Macapá (Figura 42) e a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental José Leoves Texeira. 

Mapa 03 - Entorno imediato 

!  

Fonte: Mapa Urbano Detalhado de Macapá modificado pela autora, 2017 

Figuras 39 e 40 - Ministério Público da Zona Norte e Super-Fácil 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
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Figuras 41 e 42 - DETRAN e Terminal Rodoviário de Macapá 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

2.2.3 Acessos 

O bairro Renascer I possui acesso direto aos bairros Renascer II, Vitória do 

Renascer, São Lázaro e Jardim Felicidade I, conforme é apresentado no Mapa 04. A 

relação entre as vias que ligam estes bairros pode ser melhor compreendida após a 

definição de suas hierarquias (ver mapa 09 - Hierarquia viária). MASCARÓ (2005b) 

conceitua via arterial secundária como as que atendem percursos de viagem com 

extensão intermediária; via coletora como a que coleta o tráfego das ruas locais e 

canaliza para as vias arteriais; e via local como a que tem por principal finalidade dar 

acesso às propriedades particulares. Desta forma, os acessos pontuados no Mapa 

se comportam da seguinte maneira: 

-1 e 2: cruzamento de via local com via coletora; a parada é obrigatória na 

saída do bairro; 

-3: entre vias locais; o sentido da via de acesso é único, permite somente a 

entrada no bairro; 

-4: o prosseguimento da via coletora permite acesso à via arterial, através de 

semáforo de dois tempos; 

-5 e 6: entre vias locais e coletora; a parada é obrigatória na saída do bairro; 

-7: através de rotatória; permite o acesso entre duas vias coletoras e três 

vias locais; 

-8: entre vias locais e a preferência é de quem está na via. 
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Mapa 04 - Acessos ao bairro Renascer I

!  

Fonte: Mapa Urbano Detalhado de Macapá modificado pela autora, 2017 

Com relação à passagem de ciclistas, percebeu-se a ausência de ciclovias e 

ciclofaixas em todo o bairro e nos acessos aos demais (Figura 43). Já com relação 

aos pedestres, a via arterial dispõe de faixas de pedestres próximo aos acessos 3 e 

4; os demais acessos dispensam este meio por serem de menor tráfego. 

Figura 43 - Avenida de acesso ao bairro São Lázaro sem ciclovia 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
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2.3 Topografia 

A topografia analisada segue um padrão que pode ser visto no Mapa 05. A 

principal via do bairro, a Rua Socialismo, não possui um desnível perceptível, nem a 

maior parte das avenidas perpendiculares a esta para oeste, com exceção das duas 

últimas a norte. Já as avenidas a leste, possuem todas declividades acentuadas em 

direção a uma área alagada, por onde ocorre a drenagem natural das águas 

pluviais. As ruas que se iniciam após o final da via principal e as que passam pelas 

últimas duas avenidas já mencionadas, também possuem declividade perceptível 

em direção à área alagada (Figura 44). 

Mapa 05 - Topografia 

!  

Fonte: Mapa Urbano Detalhado de Macapá modificado pela autora, 2017 

Figura 44 - Rua com desnível acentuado 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

!  55



2.4 Usos do solo 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Macapá estabelece os 

usos permitidos para a cidade, de acordo com a setorização dada por mesma lei, 

como pode ser visto no Mapa 06. Conforme análise da legislação, constatou-se que 

o bairro ocupa o Setor Residencial 4 (SR4), o Setor Misto 2 (SM2) e pequena parte 

do Setor de Proteção Ambiental 2 (SPA2). 

O último setor mencionado corresponde a áreas de ressaca, definidas pelo 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Macapá (2004), art. 5º, § 

4º, como “[…] áreas que se comportam como reservatórios naturais de água, 

apresentando um ecossistema rico e singular e que sofrem as influências das marés 

e das chuvas de forma temporária.”. O referido plano diretor traz como Estratégia de 

Desenvolvimento do Município “Proteção do Meio Ambiente e Geração de Trabalho 

e Renda” através da “proteção ambiental das ressacas, evitando a ocupação por 

usos e atividades que venham a causar sua degradação”. 

Mapa 06 - Setorização Urbana de Macapá 

!  

Fonte: Lei de Uso e Ocupação do Solo modificado pela autora, 2017 

As atividades permitidas para cada área são listadas extensivamente na Lei 

de Uso e Ocupação do Solo, agrupadas nos seguintes usos: residencial, comercial, 

de serviços, industrial e agrícola; de baixíssimo, baixo, médio, alto e altíssimo 

impacto. Para o SR4 são permitidos os usos residencial uni e multifamiliar, comercial 
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e industrial até baixo impacto, de serviços até médio impacto e agrícola de médio 

impacto. Para o SM2 são permitidos os usos residencial uni e multifamiliar, comercial 

até alto impacto, de serviços até altíssimo impacto, industrial até baixo impacto e 

agrícola de médio impacto. 

De acordo com pesquisas de campo realizadas no local, auferiu-se os usos 

do solo referentes àquele bairro, como pode ser visto no Mapa 07. Pôde-se perceber 

que algumas atividades executadas estão em desacordo com a legislação vigente: 

depósito e comercialização de materiais de construção; motel; oficinas de reparação 

e manutenção de veículos automotores; batedeira de açaí (Figura 45); reparação de 

artigos de borracha (pneus, câmara de ar e outros artigos); templo e local de culto 

em geral. 

Mapa 07 - Usos do solo 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
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Figura 45 - Atividade em desacordo com setorização dada em Lei 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Analisando ainda o Mapa 6, percebe-se a concentração dos usos comercial 

e de serviços na Rua Socialismo e na via que liga ao bairro São Lázaro, a Avenida 

Manoel Torrinha (ou Rua Renascimento). O mapa também faz referência ao uso 

misto, que foi acrescentado por haverem muitos lotes que mesclam residência com 

outras atividades (Figura 46). Nas demais vias o uso predominantemente é 

residencial, mas com presença de alguns comerciais e serviços. 

Figura 46 - Uso misto do solo 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Há referência ainda a lotes “sem uso/pouco uso” (Figura 47), que são os 

denominados no Plano Diretor (2004) como solos urbanos não edificados, 

subutilizados ou não utilizados, acrescentados lotes que estão “em obras”. É 

considerado não edificado o imóvel cujo aproveitamento do terreno seja igual a zero; 

subutilizado imóvel cujo coeficiente de aproveitamento do terreno seja menor que o 

definido para o setor (SR4 - 1,0 e SM2 - 1,2), salvo algumas exceções e toda 
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edificação que tenha, no mínimo 80% de sua área construída desocupada há mais 

de dois anos; e não utilizado todo tipo de edificação desocupada há mais de dois 

anos. 

Nestes casos o Estado pode aplicar os seguintes instrumentos legais: 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; imposto sobre a propriedade 

predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo; e desapropriação com 

pagamento mediante títulos da dívida pública. Relacionado a este assunto, o 

Estatuto das Cidades discorre que 

a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 
plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos 
cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 
desenvolvimento das atividades econômicas […]. (BRASIL, 2001, Art. 
39). 

Figura 47 - Terreno sem uso 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Notou-se que há ocupação de área de ressaca (SPA 2), tanto através de 

pontes, quanto por via consolidada, que permitem a utilização residencial por 

palafitas e por casas em alvenaria, respectivamente (Figuras 48 a 51). As casas que 

possuem acesso por via consolidada têm em seus quintais um lago que ladeia o 

bairro e vegetação típica de áreas como esta. Estas ocupações são irregulares, 

conforme informações obtidas do Instituto de Meio-Ambiente e de Ordenamento 

Territorial do Amapá - IMAP, e não podem adquirir a titularidade do terreno, apesar 

de possuirem o termo de concessão de terra. 
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Figuras 48 e 49 - Lote em área de ressaca com acesso por via consolidada e lateral de um lote que 
dá acesso a um lago 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figuras 50 e 51 - Residências em alvenaria em área de ressaca, com acesso por via consolidada e 
residências em palafita em área de ressaca, com acesso por pontes 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

2.5 Infraestrutura 

O bairro Renascer I está dentro da área definida como Zona Urbana no 

macrozoneamento municipal dado pelo Plano Diretor (2004). Com relação à 

composição de cidades Mascaró (2005, p.13) escreve que “o espaço urbano não se 

constitui apenas pela tradicional combinação de áreas edificadas e áreas livres […]. 

Do espaço urbano também fazem parte as redes de infra-estrutura que possibilitam 

seu uso […]”. Deste modo este subtópico apresenta as características da 

infraestrutura  do objeto de estudo. 
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2.5.1 Espaços públicos 

O termo “espaço público” tem sido muito utilizado na área urbana. Sobre sua 

conceituação, Patricia Alomá escreve que 

[…] é o lugar da cidade de propriedade e domínio da administração 
pública, que responsabiliza o Estado pelo seu cuidado e por garantir 
o direito universal da cidadania ao seu uso e usufruto. 
Sendo os serviços urbanos uma responsabilidade do setor público, 
então os Espaços Públicos são também os lugares por onde 
transcorrem e se desenvolvem as redes de infraestrutura viária, de 
transporte e técnicas, que garantam a habitabilidade […]. 
As praças, passeios, parques e jardins, ruas e avenidas que 
conformam o espaço público na cidade tradicional, constituem o 
primeiro elemento de percepção do lugar. (ALOMA, 2013, tradução 9

nossa). 

Jan Gehl (2015) considera a preocupação com estes espaços no 

planejamento urbano de extremo valor para se conseguir cidades vivas, seguras, 

sustentáveis e saudáveis. Ele apresenta as razões de como a preocupação com a 

escala humana (em como os pedestres vivem o espaço público), pode fornecer 

estas cidades. Dentre os aspectos apresentados está: possibilitar e convidar as 

pessoas a caminhar e permanecer nos espaços públicos; e garantir a segurança real 

e a percebida. Ambos aspectos podem ser conseguidos através do cuidado no 

planejamento urbano e na disposição dos equipamentos urbanos. 

No bairro Renascer I, somente as ruas cumprem a função de espaços 

públicos (Figura 52), o que é danoso se se considerar a qualidade e disposição da 

atual infraestrutura que a compõe. Outro malefício causado por esta singularidade é 

a ausência de espaços para lazer, convivência, contemplação, exercícios físicos, 

dentre outros que são apontados por autores da área urbanística (ver Capítulo 2 - 

Identidade com o lugar em que se habita e qualidade de vida). 

!  El Espacio Público es el lugar de la ciudad de propiedad y dominio de la administración pública, lo 9
cual responsabiliza al Estado con su cuidado y con garantizar el derecho universal de la ciudadanía a 
su uso y disfrute. 
Siendo los servicios urbanos una responsabilidad del sector público, entonces los Espacios Públicos 
son además los lugares por donde transcurren y se desarrollan las redes de infraestructura vial, de 
transporte y técnicas, que garantizan la habitabilidad, sean estas de superficie, soterradas o 
inalámbricas. 
Las plazas, paseos, parques y jardines, calles y avenidas que conforman el espacio público en la 
ciudad tradicional, constituyen el primer elemento de percepción del lugar.
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Figura 52: Espaços públicos - exemplo de rua no bairro Renascer I 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Macapá (2004), 

se refere aos espaços públicos como áreas públicas. Destina a estas as vias de 

circulação, os equipamentos urbanos e comunitários e as áreas verdes. Considera 

como equipamentos urbanos aqueles necessários a implantação de abastecimento 

de água potável; energia elétrica pública e domiciliar; recolhimento e tratamento de 

esgotos; e escoamento das águas pluviais. Já os comunitários como os referentes a 

praça; escola; creche; posto de saúde; e outros de interesse público e social.

Destina às áreas públicas os percentuais mínimos (considera-se uma área 

de, no mínimo, 2 ha) de 18% para equipamento comunitário no SR4 e de 4% e 8%  

de área verde respectivamente para o SR4 e SM2. Também deve ser respeitado o 

mínimo de 35% da área do loteamento para o município. É considerado, segundo 

esta lei, área verde “área descoberta e permeável do terreno, dotada de vegetação 

que contribua para o equilíbrio climático e favoreça a drenagem de águas pluviais”. 

Os aspectos concernentes às ruas serão abordados em alguns dos tópicos 

seguintes sobre Infraestrutura. 

2.5.2 Paisagem urbana 

Cullen (2010) utiliza variados termos para expressar as sensações que uma 

pessoa pode sentir ao apreciar a composição dos elementos urbanos em um 

determinado lugar da cidade. Através da sua linguagem descritiva da paisagem 

urbana e analisando as fotos referenciadas, pode-se perceber a seriedade que a 

composição do espaço urbano tem para interferir e influenciar na identidade com o 

lugar. 
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Desta forma, observou-se as potencialidades e particularidades 

concernentes à posição das vias e quarteirões do bairro e utilizou-se nomenclaturas 

que descrevem as formas que mais poderiam ser aproveitadas em uma paisagem 

urbana atrativa (Mapa 08). Selecionou-se "ruas sem saída” (Figura 53); esquinas em 

“V” (Figura 54); muitas interseções em “T” (Figura 55); rua extensa (Figura 56); ruas 

curvas (Figura 57) e ruas em “L” (Figura 58). 

Mapa 08 - Desenho urbano 

!  

Fonte: Mapa Urbano Detalhado de Macapá modificado pela autora, 2017 

Figuras 53 e 54 - Rua sem saída e esquina em “V” 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
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Figuras 55 e 56 - Interseção em “T” e rua extensa 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figuras 57 e 58 - Rua curva e rua em “L” 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figuras 59 e 60 - Residência presente no final de rua em “L” que aproveita sua localização e se torna 
perceptível pelo uso de três palmeiras altas que a divide em duas partes - uma horizontal, outra 

vertical 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
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Estas formas foram selecionadas por terem sido consideradas como 

privilegiadas para a construção de paisagens agradáveis e atrativas, que podem 

garantir maior identidade da pessoa com o lugar, porém seus usos atuais, na maioria 

das vezes, não condiz com essa intenção. A exemplo de um bom aproveitamento do 

espaço se tem as figuras 59 e 60 que apresentam uma rua em “L” com uma casa de 

dois pavimentos ao final. Três palmeiras dispostas à sua frente marcam a entrada ao 

terreno e a edificação e a torna perceptível ao longe. 

Outra edificação que aproveita sua condição espacial é a Igreja Católica 

Nossa Senhora do Bom Remédio, no final da Rua Socialismo, como pode ser visto 

na Figura 61. Outros espaços, além dos já citados, podem apresentar uma 

paisagem cativante aos seus espectadores, independentemente de sua localização, 

bastando o trabalho na seleção de mobiliário, forma de arquiteturas, arborização, 

dentre outros aspectos, como pode ser visto na Figura 62. 

Figuras 61 e 62 - Igreja Nossa Senhora do Bom Remédio e plantas crescendo em estrutura metálica 
inclinada de uma residência do bairro 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

2.5.3 Hierarquia e composição viária 

Mascaró (2005a) utiliza as normas do DNER - Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem (atual DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transportes) para dividir a rede viária em quatro sistemas: Sistema arterial primário, 

sistema arterial secundário, sistema de vias coletoras e sistema viário local. Cabe 

aqui conceituar apenas as duas últimas. 

O sistema de Vias Coletoras tem a função de coletar o tráfego das 
ruas locais e canalizá-lo às vias arteriais. A coletora proporciona 
acesso às propriedades adjacentes, de modo que é desejável reduzir 
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ao mínimo o volume de tráfego direto. Este sistema acomoda fluxos 
de tráfego local dentro das áreas residenciais, comerciais e 
industriais e atende trechos coletores/ distribuidores de alguns 
itinerários de ônibus. Apresenta um tráfego de baixa velocidade, com 
estacionamento permitido em um ou ambos os lados da via e, 
freqüentemente, cruzamentos controlados por sinais ou placas de 
parada obrigatória. (MASCARÓ, 2005a, p.70). 

O bairro Renascer I possui três vias que acumulam maior tráfego de veículos 

do bairro, a Rua Oséas de Oliveira Pimentel, a Rua Socialismo e a Avenida Manoel 

Torrinha. Elas servem de vias alternativas para desafogar o trânsito da via principal 

de interligação entre as zonas Norte e Sul, a Rua Adílson José Pinto Pereira. Por 

elas receberem o fluxo das demais vias do bairro, e por direcionarem para uma via 

arterial, a Rua Adílson José continuada pela Rodovia 210, serão consideradas aqui 

como vias coletoras (Mapa 09 - Hierarquia viária). 

“O Sistema Viário Local é composto por vias cuja principal finalidade é dar 

acesso às propriedades particulares, se for bem projetado, irá desestimular todo o 

tráfego de passagem pela falta de continuidade de seu traçado.” (MASCARÓ, 

2005a, p.70) Segundo este critério, todas as demais ruas do bairro serão 

consideradas como vias locais (Mapa 09 - Hierarquia viária). 

Mapa 09 - Hierarquia viária 

!  

Fonte: Mapa Urbano Detalhado de Macapá modificado pela autora, 2017 
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Mascaró (2005b) também divide a composição viária atual das cidades pela 

função que desempenham em: 

a) o leito carroçável, destinado ao trânsito de veículos e ao 
escoamento das águas pluviais através do conjunto meio-fio — 
sarjeta até a boca-de-lobo, e desta para a galeria de esgoto pluvial; 
b) os passeios, adjacentes ou não ao leito carroçável, destinados ao 
trânsito de pedestres e limitados fisicamente pelo conjunto meio-fio 
— sarjeta. (MASCARÓ, 2005b, p.60). 

A composição e as dimensões para vias coletoras e locais no Município de 

Macapá são representadas na Lei de Parcelamento do Solo (2004), conforme 

Figuras 63 e 64. As dimensões retiradas em três trechos da Rua Socialismo, via 

coletora (ver Mapa 10), indicam seu enquadramento na composição dada pela 

referida lei. As dimensões foram as seguintes: 

Trecho 1: Passeio - 4,23m; leito carroçável - 16,85m; passeio - 3,90m 

Trecho 2: Passeio - 4,92m; leito carroçável - 16,28m; passeio - 4,23m 

Trecho 3: Passeio - 4,90m; leito carroçável - 12,90m; passeio - 6,03m 

Mapa 10 - Trechos medidos na Rua Socialismo 

!  

Fonte: Mapa Urbano Detalhado de Macapá modificado pela autora, 2018 
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Figuras 63 e 64 - Representação de composição e de dimensões para vias coletoras e para vias 
locais 

! !  

Fonte: Lei de Uso e Ocupação do solo 

A composição das vias no bairro (Mapa 11) se repete com pequenas 

diferenças entre si. As vias locais são em duas direções e divididas em passeio e 

leito carroçável, sem sistema público de drenagem das águas pluviais e com 

passeios feitos pelos particulares de forma desregulada - sem respeitar um 

alinhamento comum; com desníveis acentuados entre elas; com material derrapante, 

obstáculos no caminho, alguns sem infraestrutura, entre outras particularidades 

(Figura 65). 

Figura 65 - Composição em uma via do bairro - calçadas e leito carroçável 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
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Mapa 11 - Mapa de composição viária 

!  

Fonte: Mapa Urbano Detalhado de Macapá modificado pela autora, 2017 

A Avenida Manoel Torrinha, via coletora, é de duas direções com duas faixas 

em cada direção. Contém um meio-fio e passeios na sua extensão (Figura 66) e 

uma rotatória no seu final e interseção com a Rua Socialismo e mais duas vias 

(Figuras 67 a 70). 

Figuras 66 e 67 - Avenida Manoel Torrinha vista pela rotatória; e rotatória vista pela Rua Socialismo 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
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Figuras 68 e 69 - Rua Socialismo vista pela rotatória 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figura 70 - Outras duas vias vistas pela rotatória 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figuras 71 e 72 - Rua estreita e rua de difícil acesso por veículos 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Existem ainda vias que, por serem muito estreitas, não possuem passeio 

(Figura 71) e outras que, pelas suas irregularidades, não são trafegáveis (Figura 72). 
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Também há uma pequena área com casas sobre terreno alagado, com acesso por 

meio de ponte (Figura 73). 

Figura 73 - Início de pontes 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Apesar das deficiências com relação à infraestrutura da composição viária, 

pôde-se notar “forças” nas dimensões das vias. A largura das ruas é proporcional 

aos fluxos recebidos (segundo o fluxo percebido no mapa de hierarquia viária) e aos 

mínimos previstos pela legislação (ver Figuras 63 e 64). A exceção é a Rua Oséas 

de Oliveira Pimentel, via coletora, que é estreita, sem espaço para acostamento e 

com calçadas deficientes (Figura 74). 

Figura 74 - Via coletora com larguras e infraestrutura deficiente 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

2.5.4 Infraestrutura viária 

A infraestrutura viária está relacionada, segundo Mascaró (2005b), 

principalmente à pavimentação do leito carroçável e dos passeios, mas também ao 
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conjunto meio-fio - sarjeta, aos componentes destinados a pedestres e 

descapacitados (como as rampas) e inibidores de velocidade nas vias (como as 

lombadas). 

Percebeu-se com relação à este assunto que existem ruas com e sem 

pavimentação no leito carroçável quase em mesma proporção. As duas apresentam 

deficiências, com saliências e buracos no seu leito. As não pavimentadas possuem 

particularidades - algumas contêm aterro de compactação recentes (Figura 75); 

outras são cortadas por cursos formados naturalmente pelas chuvas (Figura 76); 

algumas apresentam uma pavimentação superficial feita por pó de brita (Figura 77); 

outras estão tão tomadas por mato que se tornam inacessíveis (Figura 78); algumas 

são íngremes e com sinuosidades (Figuras 79 e 80); outras apresentam poças 

relativamente fundas com água parada (Figura 81). 

Figuras 75 e 76 - Rua com aterro e compactação recentes e rua cortada por cursos formados 
naturalmente pela chuva 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figuras 77 e 78 - Rua com pavimentação superficial feita por pó de brita e rua inacessível por causa 
do mato presente 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
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Figuras 79 e 80 - Rua íngreme; e rua com sinuosidades 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figura 81 - Rua com poças de água parada 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figuras 82 e 83 - Rua com pavimentação contínua e rua pavimentada esburacada 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
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As ruas pavimentadas são relativamente parecidas, variando entre as que 

possuem uma pavimentação “contínua” (Figura 82), as que contém buracos (Figura 

83) e as que possuem “remendos” (Figura 84). 

Figura 84 - Rua pavimentada remendada 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Com relação às calçadas, foi observado a irregularidade e descontinuidade 

em qualquer padrão. Alguns lotes não possuíam calçamento público; estes variavam 

entre os limpos (sem mato ou poças/lama), os descuidados (com algum mato e/ou 

poças/lama) e os abandonados (com mato e/ou poças/lama sobre toda a extensão, 

impedindo até mesmo o acesso ao lote) (Figuras 85 e 86). 

Figuras 85 e 86 - Lotes sem calçamento público e com aspecto descuidado e lotes sem calçamento 
público e com aspecto abandonado 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Os lotes com calçamento são mais variados: a maioria possui desníveis em 

si mesmos, para possibilitar/facilitar a entrada de automóveis (Figura 87). Também 

existem as com desníveis entre uma e outra calçada (Figura 88). Algumas destas 
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calçadas não parecem funcionais pela dificuldade de acesso a elas e delas a outras 

calçadas (Figura 89). 

Figuras 87 e 88 - Calçada com desnível para possibilitar a entrada de carros; e desníveis entre 
calçadas 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figura 89 - Calçadas inacessíveis pela altura em relação ao leito carroçável 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Muitas calçadas são somente cimentadas (algumas pintadas); mas existe, 

inclusive, as lajotadas (Figura 90). Algumas possuem obstáculos horizontais e/ou 

verticais (considerando obstáculos como interferências no caminho que deixem 

menos de 1,20m disponível para passagem de pedestres), incluindo árvores, copas 

de árvores, utilização do espaço público como exposição de mercadorias e/ou 

estacionamento de veículos, entre outros (Figura 91). Há também as calçadas que 

estão com sua pavimentação deteriorada (Figura 92). 

!  75



Figuras 90 e 91 - Calçada lajotada; e calçada estreita, com obstáculos no caminho 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figura 92 - Calçada deteriorada 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figuras 93 e 94 - Rua com buracos, e mesma rua após operação tapa-buracos 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Obteve-se uma informação sobre a pavimentação do leito carroçável de 

algumas vias presentes no bairro. Nestas vias, quando a pavimentação asfáltica 
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começa a apresentar recalques (buracos) iniciam-se as “operações tapa-buracos” - 

operações promovidas pela Prefeitura de Macapá que objetivam asfaltarem os locais 

com buracos de uma via já pavimentada. A rua é asfaltada, mas, com algum tempo 

os buracos reaparecem, o que forma um ciclo. Esta situação foi presenciada em 

visitas de campo feitas com três dias de diferença (Figuras 93 e 94). 

2.5.5 Sinalização viária 

A sinalização de trânsito é requerida pelo Código de Trânsito Brasileiro - 

CTB (1997)- sempre que necessária. O referido Código classifica os sinais de 

trânsito em verticais; horizontais;  dispositivos de sinalização auxiliar;  luminosos; 

sonoros; gestos do agente de trânsito e do condutor. Traz ainda o seguinte artigo: 

Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua 
construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de 
manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e 
horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de 
segurança na circulação. (BRASIL, 1997, art. 88). 

No bairro, a sinalização viária atual é escassa e existente prioritariamente 

em função das vias de maior fluxo e das que já tiveram maior movimentação (a rota 

da antiga linha de ônibus - Mapa 12). Há placas de “pare”, velocidade máxima, 

“proibido estacionar” e “proibido dobrar à esquerda” (Figura 95). 

Figura 95 - Sinalização presente entre via local e via coletora 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
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Mapa 12 - Rotas de ônibus - antiga e atual 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figuras 96 e 97 - Sinalização horizontal um pouco apagada na Rua Socialismo; e semáforo de 
acesso ao bairro São Lázaro 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

As sinalizações horizontais da Rua Socialismo, nos trechos em que 

aparecem, estão um pouco apagadas (Figura 96) e não há indicações de 
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acostamentos em todo o bairro. Há um semáforo no acesso ao bairro São Lázaro 

(Figura 97) que permite 16 segundos para passagem e 1minuto e vinte segundos de 

espera, o que é muito se se considerar que é a principal saída do bairro. 

2.5.6 Arborização 

“A arborização deve ser feita, sempre que possível, para amenizar os 

aspectos negativos do entorno urbano, transformando os lugares hostis em bastante 

hospitaleiros para os usuários.” (MASCARÓ, 2005a, p.186). Mascaró escreve que 

são diversas as utilizações da arborização, mas destaca duas que considera como 

principais: sombreamento e alimentação. De fato, o sombreamento é uma 

importante aplicação para as ruas da cidade de Macapá, pois esta está localizada 

em latitude 0º2’25’’ (zona equatorial), com inclinação solar de 90º a 67º 

(BITTENCOURT, 2004, p. 90), com clima quente e úmido. 

A arborização analisada é escassa na Rua Socialismo - o que pode 

desestimular a caminhada nos horários em que a insolação é mais intensa, entre 

9h00 e 17h00, em média. Percebeu-se que na parte da via em que o uso misto é 

maior quase não há árvores - as que existem são de médio e grande porte e do lado 

oposto aos postes de iluminação pública (Figura 98). Já na parte da via com maior 

uso residencial há mais árvores, incluindo as de pequeno porte (Figuras 99 e 100). 

Nas vias locais há mais árvores e mais variedade delas, constatado pela diferença 

de copas, tonalidade de cores e tamanhos das folhas (Figuras 101 a 103). 

Figuras 98 e 99 - Arborização na Rua Socialismo em área com mais uso misto; e em área com mais 
uso residencial 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
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Figuras 100 e 101 - Arborização na Rua Socialismo; e em via local 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figuras 102 e 103 - Diversidade de espécies arbóreas em vias locais 

!   !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figuras 104 e 105 - Árvore com copa irregular por poda em benefício da rede de energia elétrica; e 
poda recente feita por moradores mata e deixa algumas árvores debilitadas em via local 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Outro fator observado foi a qualidade de desenvolvimento das plantas. Não 

foi constatado muitos casos de podas debilitantes em prol da fiação de energia 
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elétrica (Figuras 104 e 105). Em algumas vias locais o cabeamento passa pela 

folhagem das plantas (Figura 106). 

Figura 106 - Fiação elétrica passa pelo meio de arborização frondosa em via local 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

2.5.7 Mobiliário urbano 

“Os elementos urbanos são objetos que equipam a cidade, por esse motivo, 

são também chamados de mobiliário urbano, numa clara alusão ao mobiliário 

doméstico, encontrado no interior das residências.” (MASCARÓ, 2008, p.153) 

Mascaró (2008) exemplifica o mobiliário urbano numa classificação feita 

segundo às necessidades a que atendem: descanso, lazer, proteção, acessibilidade, 

comunicação, limpeza, entre outros: 

- Descanso e lazer - Bancos e mesas; 

- Jogos - Brinquedos e aparelhos de ginástica; 

- Barreiras - Septos, cercas, grades e defensas; 

- Abrigos - Coberturas e cabines; 

- Comunicação - Semáforos, painéis e totens; 

- Limpeza - Lixeiras e containers; 

- Infraestrutura e paisagismo - Fontes, bebedouros, jarros, pergolados, 

luminária e elementos escultóricos. 

Gehl (2015) ressalta a importância da escolha e da oferta de mobiliário 

urbano para que a cidade se torne convidativa às pessoas. Através destas ações há 

mais uso dos espaços públicos e, consequentemente, mais vida e mais segurança 

nestes. 
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Os mobiliários urbanos identificados no bairro foram as paradas de ônibus e 

os orelhões feitos pelo poder público e alguns bancos feitos por particulares (Mapa 

13 e Figuras 107 a 109). 

Mapa 13 - Mobiliário 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figuras 107 e 108 - Parada de ônibus; e orelhão 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
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Figura 109 - Banco em espaço público 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

2.5.8 Serviços 

Nos próximos tópicos serão abordados temas referentes a disponibilidade de 

serviços que podem ser ou são oferecidos aos moradores e visitantes do bairro 

Renascer I. Estes serviços podem ser providos de forma pública ou privada e 

auxiliam, entre outros aspectos, nos direitos de transporte e de saúde previstos na 

Constituição Brasileira de 1988. 

2.5.8.1 Transporte público 

O transporte público garante a locomoção dentro do bairro e para o restante 

do município. Existe um terminal de ônibus localizado no final da Rua Socialismo, na 

via ao lado da Igreja Católica Nossa Senhora do Bom Remédio, que é utilizado pelas 

linhas Renascer/UNIFAP e Canal do Jandiá/São Camilo. Esta via não possui 

nenhuma estrutura especial para comportar o tráfego e parada destes veículos. 

A rota de ônibus atual e a anterior está representada no Mapa 11, mas os 

moradores também utilizam . Através da observação das vias que fazem ou já 

fizeram parte do trajeto destes, pôde-se notar a interferência que elas sofrem, 

comparando com as demais, em relação a sinalização, pavimentação e utilização do 

solo, em que tende para o uso misto. Pôde-se perceber da antiga rota que há 

sinalização vertical e os vestígios de uma pavimentação asfáltica mais resistente, 

além de possuir lotes com uso misto. 

A Rua Socialismo, que faz parte da rota atual quase que completamente 

(Figura 110), precisa estar sempre bem asfaltada e, portanto, participa do ciclo já 

!  83



citado da Operação Tapa-buracos. Ainda assim os moradores utilizam linhas de 

ônibus que passam no entorno do bairro para acessar lugares que a linha que entra 

no bairro não abrange, como os outros bairros da Zona Norte (ver Mapa ). 

Figura 110 - Ônibus passando pela Rua Socialismo 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Mapa 14 - Rotas de ônibus no bairro e no entorno 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
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2.5.8.2 Fornecimento de energia elétrica 

O fornecimento de energia elétrica no bairro (Figura 111), realizado pela 

CEA, foi apontado como regular. Porém, também foi relatado que acontecem 

frequentes transtornos com estouros na rede elétrica elevada, causadas pela 

proximidade entre os fios do cabeamento elétrico e possivelmente facilitados pelos 

ventos e pelas copas das árvores contíguas à fiação. Além destes, ainda há 

ocasionais quedas de energia e falta de fornecimento por certas horas do dia. Da 

mesma forma, teve-se indicação da existência de casos de “gato” no bairro. 

Figura 111 - Cabeamento de fornecimento de energia elétrica 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

2.5.8.3 Iluminação pública 

Através das pesquisas de campo realizadas no bairro, percebeu-se a falta 

de iluminação pública na maior parte deste, mesmo na via principal. Porém, esta 

condição não é exclusiva do bairro, como pode ser percebido em leitura de matéria 

publicada no site da Prefeitura de Macapá sobre o programa MACAPALUZ 

(MAGALHÃES, 2017), que presume que 60% dos pontos de iluminação na cidade 

não funcionam. 

Convém abordar este programa por suas propostas a curto e longo prazo 

para o município. Ele foi lançado pela Prefeitura de Macapá em 11 de maio deste 

ano de 2017, com meta de reabilitar todos os pontos de iluminação apagados do 

município (em torno de 18 a 20 mil) no prazo de 6 meses. Após este período de 

contrato emergencial, a meta é, através de licitação, trocar progressivamente a 

lâmpada de vapor de sódio por luzes de LED, além de possibilitar iluminação 
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temática em monumentos, praças e em datas comemorativas, como escreve 

Magalhães (2017). 

A debilidade da iluminação das vias no bairro Renascer I é um dos fatores 

apontados para a sensação de insegurança que se tem ao caminhar por elas à 

noite. É também um fator apresentado por Jacobs (2015) como prejudicial para a 

vida nas ruas. Portanto, um programa como este realizado pela prefeitura municipal 

sugere um grande impacto para a qualidade de vida dos moradores e visitantes do 

bairro. 

2.5.8.4 Saneamento urbano 

A Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabeleceu as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, considera este como o conjunto de serviços, 

infra-estruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável; 

esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e; drenagem e 

manejo das águas pluviais e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas. 

Desta forma, os próximos quatro subtópicos serão concernente ao saneamento 

urbano no bairro Renascer I. 

Abastecimento de água potável 

Não há fornecimento de água potável pela rede de fornecimento público, o 

que não condiz com o relato do funcionário da SEINF, responsável pela execução 

das obras de implantação do loteamento, que afirmou ter havido a instalação 

necessária de canalização e fornecimento de água desde a distribuição dos lotes em 

1998. Quanto a esta questão, moradores relataram que por volta de quatro ou cinco 

anos, funcionários da CAESA fizeram a instalação da canalização para a distribuição 

de água no bairro, porém o fornecimento desta não aconteceu. 

A realidade atual apresenta a aquisição de água, para seus diversos fins, 

feita de forma particular, pois cada morador possui um poço de captação da água 

subterrânea. Há, no entanto, dois problemas principais relacionados a construção de 

poços de forma individual e particular: a alta demanda do lençol freático e a possível 

contaminação deste provocada pela existência de fossas nos lotes, o que também 

pode afetar na qualidade da água captada. 
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O tratamento da água para o consumo humano, segundo os moradores, é 

feito através da adição nesta de hipoclorito de sódio, distribuído de forma gratuita 

por agentes de saúde; ou por filtração em equipamentos adquiridos para isto, pelos 

próprios moradores. Há ainda os que preferem comprar água mineral para o 

consumo próprio, o que é feito periodicamente por causa da capacidade do garrafão 

comportar o máximo de 20 litros. 

Esgotamento sanitário 

Também não há coleta de esgoto sanitário de forma pública nem, portanto, 

seu tratamento e destinação adequados. Os moradores utilizam fossa comum para o 

despejo das águas negras (a que se origina dos vasos sanitários e da pia de cozinha 

- com matéria orgânica ou fecal), e lançam as águas cinzas (de origem dos 

chuveiros, tanques ou máquina de lavar) no quintal ou na própria via pública, ambos 

à céu aberto. 

Figuras 112 e 113 - Águas negras lançadas em via pública 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Pôde-se perceber ainda, que há despejo, mesmo das águas negras, em via 

pública (Figuras 112 e 113). Isto foi verificado pela coloração da água e pelo seu 

odor característico de material orgânico em decomposição. 

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Com relação à limpeza urbana, observou-se muito mato em “calçadas”, em 

terrenos sem uso (Figura 114) e pelo caminho de passagem das águas pluviais 

(Figura 115). Cabe também falar das poças de lama e de esgoto doméstico 

acumulados nestas mesmas passagens. Nota-se também a presença de pequenos 
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lixos lançados em via pública (casca de bombons, papéis, sacolas plásticas, dentre 

outros) (Figuras 116 e 117). Em algumas áreas foram percebidos entulhos no 

preenchimento de buracos (Figura 118). 

Figuras 114 e 115 - Mato em terreno sem uso; e no caminho de escoamento das águas pluviais 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figuras 116 e 117 - Pequenos lixos lançados na via 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figura 118 - Entulhos de obras utilizados para cobrir buracos 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
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Relacionado ao manejo de resíduos sólidos, foi auferido que a coleta de lixo 

é feita regularmente em três dias da semana - terça-feira, quinta-feira e sábado - 

entre o período da manhã e da tarde. Os moradores se planejam para colocar o lixo 

para fora de casa próximo ao momento da coleta dos resíduos pelos funcionários 

responsáveis. 

Drenagem e manejo das águas pluviais 

Quanto a drenagem das águas pluviais, foi identificado infraestruturas 

isoladas que indicam a existência, mesmo que defasada e/ou não mais eficiente de 

um sistema próprio (Figuras 119 e 120). Ainda assim, o que se observa é a 

capitação e distribuição dessas águas feita pelos pontos mais baixos da via, 

geralmente entre o leito carroçável e a calçada (Figura 121), mas também através 

de curso próprio formado pela força das águas em terrenos não pavimentado. 

Figuras 119 e 120 - Boca-de-lobo presente em uma esquina; e tubulação subterrânea de sistema de 
drenagem pluvial 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Figura 121 - Passagem entre leito carroçável e calçada permite o escoamento das águas pluviais 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 
!  89



Como já se escreveu, pôde-se perceber que algumas residências destinam 

esgoto doméstico para a via pública (Figura 122). Em alguns trechos foi identificada 

água parada na “estrutura” que drena as águas pluviais (Figuras 123). 

Figuras 122 e 123 - Esgoto doméstico lançado em via pública; e água parada na “estrutura” que 
drena as águas pluviais 

!    !  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

2.6 Segurança pública 

A segurança pública foi discutida no subtópico 1.3.3 como de grande valor 

para a vivacidade das ruas de uma cidade, e é conseguida, dentre outros aspectos, 

através da movimentação constante das ruas, por diferentes pessoas com diferentes 

objetivos. Através dessa movimentação a rua passa a ser naturalmente vigiada e a 

sensação de segurança aumenta, como escreve Gehl (2015). No bairro Renascer I, 

foi observado a pouca movimentação das vias locais e de parte da Rua Socialismo - 

a com predominância de residências. 

Observou-se que esta pouca movimentação, atrelado a iluminação debilitada 

e os terrenos com pouca ou nenhuma visibilidade para a rua, proporciona uma 

sensação de insegurança ao se caminhar à noite. Alguns moradores entrevistados 

disseram não se sentir inseguros no bairro, mas quando perguntados se 

caminhariam à noite pelas ruas, disseram que não, pois poderia ser perigoso. 

De fato, houve relatos de alguns assaltos no bairro, mais relacionados a 

pequenos roubos a pessoas que andam distraídas enquanto mexem no celular. 

Porém, no geral o bairro foi tido como seguro - contanto que não seja noite nem se 

esteja em certas ruas. Sobre esta contradição cabe acrescentar a observância da 

existência de uma câmera de segurança em via local de pouca movimentação, como 

pode ser visto na Figura 124. 
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Figura 124 - Câmera de vigilância em via local 

!  

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

Sobre este tema, segurança pública, idealizaram que para haver segurança 

real no bairro, deveria haver, no mínimo, um posto de policiamento, mas também 

que houvesse policiais andando sempre pelas ruas; ou seguranças contratados por 

comerciantes em cada esquina e na frente de seus estabelecimentos; dessa forma 

os assaltantes se sentiriam mais intimidados a cometer alguma prática ilícita. 

2.7 Reflexões 

Após análise dos condicionantes que influenciam no Bairro Renascer I , 

pôde-se perceber: 

1. Presença de um eixo de força na Rua Socialismo caracterizado pela 

passagem alternativa de veículos nos horários de maior fluxo na cidade (08h00; 

12h00 e 18h00 em média); e pela variedade de serviços e comércio, conjuntamente 

com residências, nesta faixa. A movimentação desta via é constante pela 

diversidade que acontece nela, possibilitando sua vivacidade durante todo o dia e a 

semana; 

2. Fragilidades das ruas em decorrência da falta de arborização de dia e de 

iluminação pública à noite. A desregularidade nas calçadas e deficiência na 

pavimentação das vias também se tornam agravantes para o distanciamento entre 

os habitantes e visitantes e estas; 

3. O final de linha da atual rota de ônibus tumultua uma via local. Sua rota, 

da mesma forma, deteriora as vias por quais usa ou já utilizou; 

4. Ocupação de área protegida ambientalmente, parte por palafitas, parte 

por residências em alvenaria. “Privatização” da área de ressaca feita por lotes 
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irregulares. Impossibilidade de contemplação e vivência desta área. Possibilidade de 

degradação da ressaca por consolidação do solo e retirada das plantas nativas, o 

que influencia na vida das espécies animais e vegetais dependentes deste habitat. 

Impacto negativo na drenagem das águas pluviais em todo o bairro; 

5. Existência de lotes ociosos na área de estudo. Ocorrência de muito mato 

nestes locais, com possibilidade de esconderijo para marginais ou como foco de 

doenças. Cabível de multa para o dono e reincorporação de posse pelo Estado. 

Possível utilização na construção de apartamentos para famílias de baixa renda; 

6. Ausência de praças ou parques no bairro. Prejuízo aos moradores e 

visitantes e ao movimento das ruas. Possibilidade da utilização dos lotes sem uso/

pouco uso para implementação de equipamentos urbanos ou comunitários. 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3 Capítulo III - Projeto 

Para a escolha da proposta, procurou-se estabelecer uma hierarquia sobre 

as 6 considerações feitas ao final do capítulo II - Diagnóstico do bairro Renascer I. 

Para isto, considerou-se as necessidades analisadas como mais urgentes para 

implantação. As considerações escolhidas foram as de número 1 e 5 - a importância 

da Rua Socialismo dentro do bairro Renascer I e a presença de lotes ociosos que 

podem vir a exercer sua função dentro da cidade. O projeto será detalhado mais a 

frente. 

Quanto às demais considerações - infraestrutura das vias, ponto final da 

linha de ônibus, área de proteção ambiental e, ausência de praças e parques no 

bairro - não se pode negligenciar a necessidade de intervenções em seus termos. 

Desta forma, delinear-se-á aqui possíveis soluções para que haja melhoria nestes 

pontos. 

As vias locais, necessitam de estruturação de passeios públicos e ciclovias, 

delimitação de acostamento e pavimentação do leito carroçável com blocos de 

concreto intertravado, em consideração ao fluxo existente e à velocidade permitida 

nestas vias. Para o terminal de ônibus convém, se persistir no local em que está 

atualmente, alargar a via, utilizar uma pavimentação no leito carroçável mais 

resistente, favorecer a drenagem pluvial e construir um abrigo para os usuários 

deste transporte. 

Para a área de proteção ambiental faz-se necessário um projeto que 

possibilite o contato de todos os moradores e do público externo ao bairro com a 

ressaca e, ao mesmo tempo, proteja a sua extensão de apropriações e de 

degradações. Desta forma, deve haver a realocação dos atuais moradores, 

verificada a inexistência de outras propriedades sobre seus termos, para locais 

próximos. Há a possibilidade de se utilizar certos lotes ociosos presentes no bairro 

na construção de edifícios multifamiliares verticais, de até cinco pavimentos, para 

abrigar estes moradores. 

A área citada se refere a parte da ressaca do Lago da Vaca e é tida, assim 

como todas as outras ressacas, como patrimônio ambiental do Município de 

Macapá. O Plano Diretor de Macapá, a setoriza como Setor de Proteção Ambiental 1 

(SPA1), e apresenta como alguns dos objetivos para este 
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II - a proteção ambiental das ressacas, evitando a ocupação por usos 
e atividades que venham a causar sua degradação; 
V - o aproveitamento sustentável dos recursos naturais com a 
geração de trabalho e renda; (MACAPÁ, 2004, art. 6º, § 1º, inciso II e 
V). 

Por conseguinte, para tornar esta área, menos suscetível a novas 

apropriações e evitar a sua degradação, os moradores e visitantes precisam ter uma 

relação de identidade com o espaço ocupado por ela. Assim, uma boa solução de 

intervenção é a criação de um parque linear em toda a sua extensão, com passeios 

largos e ciclovia mais próximos ao terreno consolidado, e uma estrutura de deck de 

madeira ao se aproximar da área alagada, de forma mais elevada. A elevação 

permite a comtemplação da ressaca sem o contato direto com ela. E para que as 

características da ressaca (flora, fauna e recepção natural das águas pluviais) sejam 

preservadas a vegetação nativa deve ser mantida nas margens. 

Outras características do projeto visariam as necessidades dos pedestres ao 

oferecer mobiliário para a prática de exercícios físicos, a autoexpressão das 

crianças, a contemplação e a convivência, e o deslocamento acessível a todos os 

públicos. Pela extensão e abrangência um projeto deste porte supriria as atuais 

carências de praças e parques constatadas no bairro. 

3.1 Estudos de caso 

Requalificação da rua Oscar Freire 

Data do projeto: 2001-2005 

Localização: São Paulo, SP 

Cliente: Associação de Lojistas/Prefeitura Municipal de São Paulo 

Área de intervenção: 13.000m2 

Arquitetura e urbanismo: Vigliecca & Associados - Hector Vigliecca, Luciene 

Quel, Ronald Werner Fiedler, Neli Shimizu, Ruben Otero, Lílian Hun, Ana Carolina 

Penna, Thaísa Froés, Paula Bartorelli, Fábio Galvão, Paulo Serra, Luci Maie, 

Rosângela Maltese 

Trânsito e transporte: Neuton Karasawa 

Arborização urbana: Rodolfo Gaiser, Christina Ribeiro 

Colaboradores: Mônica Brooke, Mario Echigo 
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Lojistas da rua Oscar Freire se juntaram em uma associação com vistas a 

contratar um projeto de requalificação da rua. Abriu-se licitação para apresentações 

de propostas preliminares e o vencedor foi o escritório Vigliecca & Associados. Estes 

iniciaram os estudos da área de intervenção. 

Na análise da situação existente constataram o prejuízo dos passeios em 

decorrência dos postes de fiação elétrica, as más condições da arborização 

presente, a desregularidade da pavimentação e a carência de mobiliário público. Na 

análise da legislação basearam-se em normas municipais sobre passeios e 

mobiliário urbano, e na norma de acessibilidade NBR9050. 

Em seguida houve levantamento topográfico da área, levantamento semi-

cadastral por lote, identificação dos usos do solo (Figura 125) e levantamento da 

vegetação existente. Fizeram ainda estudos de referência de espaços públicos em 

Barcelona, na Espanha e no Rio de Janeiro, no Brasil. Com estes estudos 

absorveram soluções para pavimentação de pisos, rampas de acessibilidade, 

canaletas de drenagem, iluminação e mobiliário públicos. Também observaram 

soluções para conflitos entre pedestres e automóveis. 
Figura 125 - Usos do solo

!  
Fonte: Vigliecca & Associados 

O projeto objetivou criar um passeio livre de obstáculos, acessível a todos os 

públicos, sem decorativos e que valorizasse as vitrines das lojas. Aliou-se a este 

objetivo o trabalho com paisagismo, iluminação e mobiliário urbano. Trabalhou-se 

com seis vertentes de ação. Primeiro com a substituição do sistema de postes e 

cabeamentos aéreos pelo sistema subterrâneo de redes e cabos (Figura 126) 

para aumentar a largura dos passeios e possibilitar a implantação de iluminação, 

paisagismo e mobiliários. 

Utilizou-se pavimentação uniforme, sem decorativos, em placas de concreto 

pré-fabricadas aplicadas sobre contrapiso de concreto armado (Figura 127). O 

cuidado com a pavimentação nas esquinas previa o rebaixamento desta com fixação 
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de mourões de concreto para proteção dos pedestres em relação ao sistema viário. 

Desta forma, a drenagem deveria ser subterrânea para evitar o acúmulo de água 

nas esquinas (Figura 128). 

Figura 126 - substituição do sistema de postes e cabeamentos aéreos pelo sistema subterrâneo de 
redes e cabos 

!  
Fonte: Vigliecca & Associados 

Figura 127 - Pavimentação uniforme 

!  
Fonte: Vigliecca & Associados 

Figura 128 - drenagem pluvial subterrânea 

!  
Fonte: Vigliecca & Associados 
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Com relação ao paisagismo, adotou-se somente arborização de copa 

pouco densa e sem a presença de jardineiras, com a intenção de não impedir o fluxo 

de pessoas nem a visualização das vitrines (Figura 129). A proteção das árvores se 

daria por grelhas de ferro fundido apoiadas em anéis de concreto armado nivelado 

ao piso. A iluminação não deveria ofuscar as vitrines, mas deveria ser adequado a 

circulação de automóveis e pedestres. 

Figura 129 - Arborização 

!  
Fonte: Vigliecca & Associados 

O mobiliário utilizado foi desenhado especialmente para o projeto e inclui 

bancos, quiosques, lixeiras, entre outros. O poste do semáforo deveria ser utilizado 

para outras sinalizações verticais, para se evitar ao máximo o uso postes. Também 

foram propostos painéis digitais informativos. Promoveu-se a reorganização do 

estacionamento com o intuito de deixar as áreas próximas as esquinas livres para a 

colocação de mobiliário urbano, o que fez diminuir o número de vagas de 600 para 

340 (Figura 130). 
Figura 130 - Esquinas livres para mobiliário urbano

!  
Fonte: Vigliecca & Associados 
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Requalificação urbana Avenida Santo Amaro 

Data do projeto: 2014-2015 

Localização: São Paulo, SP 

Trecho de intervenção: aproximadamente 2,7Km 

Projeto: parceria entre SP Urbanismo, SP Transportes e SP Obras. 

O projeto se apoia na importância da Avenida Santo Amaro na rede 

estrutural de transportes da cidade de São Paulo, pois faz parte de um eixo 

fundamental de mobilidade da zona sul desta cidade. Também considera a 

importância que exerce para os bairros lindeiros ao concentrar usos comerciais e de 

serviços de relevância local. 

A partir da perspectiva destacada, a qual evidencia a importância da Avenida 

como um importante eixo de fluxo de pessoas, o projeto foi desenvolvido de modo a 

valorizar os percursos das pessoas, sejam eles a pé, de bicicleta ou por intermédio 

do transporte coletivo, além de dispor de equipamentos para a permanência 

prolongada das pessoas, tornando a via não apenas um espaço de passagem, mas 

também um espaço de convivência. 

Figura 131 – Intervenções propostas na Avenida Faria Lima, em São Paulo	

�  
Fonte: Prefeitura da Cidade de São Paulo 

Dentre as intervenções propostas destacam-se a ampliação do passeio, 

sempre preservando uma faixa livre mínima de 1,20 metros (1), a renovação do piso 
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(2), a renovação dos abrigos de ônibus (4), o trabalho de paisagismo e 

ajardinamento com diversas espécies de plantas (5), melhoria do sistema de 

iluminação (6) e a implantação de piso tátil (7) (Figura 131). 

O projeto para a Avenida foi proposto mediante a adoção de três estratégias. 

A primeira relaciona-se com a questão da mobilidade, em especial para o transporte 

público, com a qualificação do corredor de ônibus e implantação de abrigos no 

canteiro central, além da preocupação com a acessibilidade universal (Figura 132). 
Figura 132 – Estratégia de mobilidade

!  
Fonte: Prefeitura da Cidade de São Paulo 

A segunda estratégia trata da valorização do ambiente urbano, tendo por 

objetivo a melhoria da qualidade de vida dos usuários da Avenida. Dentro desta, 

estão contidas propostas de ampliação dos passeios, de arborização e infraestrutura 

voltada para pedestres e ciclistas (Figura 133). E a última estratégia refere-se ao uso 

e ocupação do solo, com a preocupação do mesmo em garantir o uso misto dos 

estabelecimentos e a permeabilidade das fachadas, estimulando a vitalidade e o uso 

contínuo do espaço (Figura 134). 

As três estratégias evidenciam a intenção de transformar a via em um 

ambiente que permita o adequado fluxo de pessoas em diferentes modais, enquanto 

espaço de passagem, ao passo que também possibilite a sua permanência, 
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enquanto espaço público, isto é, um espaço democrático, de interação social entre 

os habitantes da cidade. 

Figura 133 – Estratégia de ambiente urbano 

!  
Fonte: Prefeitura da Cidade de São Paulo 

Figura 133 – Estratégia de uso do solo 

!  
Fonte: Prefeitura da Cidade de São Paulo 
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São Miguel mais humana: Rua para todos 

Data do projeto: 2015 

Localização: São Miguel Paulista, distrito de São Paulo, SP 

Projeto: Prefeitura Municipal de São Paulo e Iniciativa Bloomberg para a 

Segurança Global no Trânsito (BIGRS) apoiada pelo ITDP Brasil. 

O projeto para o distrito de São Miguel, na capital paulista, faz parte de um 

programa que visa a reduzir a insegurança no trânsito em áreas da cidade de São 

Paulo com grande fluxo de pedestres. A partir do recorte de uma área selecionada 

para fazer parte do Programa Áreas 40 - implantado pela prefeitura da cidade, onde 

o tráfego de veículos automotores não pode ultrapassar a velocidade de 40 km - 

foram escolhidos alguns trechos, entre os quais cruzamentos, vias e praças, para a 

implantação de intervenções viárias simples, mas eficazes, objetivando a maior 

segurança dos transeuntes (Figura 134). 
Figura 134 – Perspectiva anterior e perspectiva de projeto

!  
Fonte: Iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito (BIGRS) 

Figura 135 - Novos usos atribuídos em uma área de cruzamento de vias em São Miguel Paulista

!  
Fonte: Miguel Jacob 
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O objetivo principal do projeto foi de estabelecer a circulação contínua e 

segura do tráfego de pedestres, além da disposição de mobiliário urbano que 

permitisse novas alternativas de interação com o espaço público. Atualmente o 

projeto tem-se utilizado de intervenções temporárias para verificar a aceitação da 

comunidade dos ideias defendidos (Figuras 135 e 136). Estas intervenções dialogam 

com o conceito de urbanismo tático, que se caracteriza por intervenções simples que 

possibilitam às pessoas novas formas de interagir com o espaço. 

Figura 136 – Novas práticas possibilitadas por intervenções simples no espaço 

!  
Fonte: ITDP Brasil 

3.2 Memorial justificativo e descritivo 

O projeto está localizado na delimitação do espaço público da Rua 

Socialismo, Renascer I, e abrange o leito carroçável e passeio público da atual via. 

Também está incluso no projeto o equivalente a 6 lotes (Figura 137), que não 

cumprem a sua função social no bairro e que atualmente estão inabitados e não 

oferecem qualquer benefício público, mas antes, riscos ao permanecerem sem uso. 

A escolha da área do projeto levou em consideração a significativa 

utilização da Rua Socialismo em comparação com as demais vias do bairro; a 

dinâmica da sua disposição com relação a cidade de Macapá, ao criar uma rota 

alternativa de acesso entre a zona norte e a zona central da cidade e ao criar este 

maior fluxo de veículos no bairro e; a disposição desta via com relação ao desenho 

do bairro, ao verificar que ela atravessa o bairro quase que de pólo a pólo. A escolha 

dos lotes envolveu a decisão de se criar áreas públicas além da rua, pois o bairro é 

desprovido de praças ou qualquer outro espaço para convivência pública que não 
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esta. Da mesma forma, considerou-se o grande número de lotes ociosos no bairro, 

inclusive na via principal, e a necessidade de se evitar o não uso do solo, em 

benefício do município e da comunidade. 

Figura 137- Localização do projeto 

!  
Fonte: Imagem gerada com no site google.com/maps 

As escolhas projetuais se baseiam na escala humana, na acessibilidade e 

na mínima interferência no espaço privado lindeiro. Destes pontos se retiraram a 

área presumida de intervenção ao se balancear o existente, o legal e o desejável 

(Tabela 02). O projeto é concernente a requalificação do espaço público da Rua 
Socialismo e criação de áreas públicas em lotes ociosos e abrange 

pavimentação, sistema de drenagem pluvial, arborização, iluminação pública, 

sinalização viária, acessibilidade, mobiliário público e sistema subterrâneo de 

energia. 
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Tabela 02 - Dimensões médias do projeto 

Fonte: MELO, Saira Peres, 2017 

As normas que incidem sobre o projeto serão explanadas na forma de leis 

municipais, normas técnicas e algumas cartilhas sobre o assunto. Primeiramente 

tem-se a Lei Do Uso e Ocupação do Solo, que prevê as larguras mínimas, para vias 

coletoras, de 4m para os passeios, 2,50m para acostamentos, 1,50m para 

ciclofaixas, e 3,50 para as faixas de trânsito, que totaliza 23 metros. 

Sobre a disposição dos ambientes, o Caderno Técnico para Projetos de 

Mobilidade Urbana - Transporte Ativo (MINISTÉRIO DAS CIDADES, SeMOB, 

2016a), recomenda as larguras mínimas para as três faixas do passeio público de 

Setor Ambiente Mobiliário e sinalização viária

Dimensões 
(quantidade x 

comprimento x 
largura)

Área 
(m2)

Pedestres

Passeio 
público - 
Faixa de 
transição

Mobiliário privado 2 1288,00 0,40 1030,4

Passeio 
público - 
Faixa livre 

Tubulação subterrânea com acesso 
às residências e ao posteamento de 
iluminação da Rua Socialismo

2 1288,00 1,50 3864

Passeio 
público - 
Faixa de 
serviço

Arborização de médio porte; abrigo de 
parada de ôn ibus ; pos tes de 
iluminação alta e média; mobiliário de 
contemplação, exercícios físicos e 
para brincadeiras infantis

2 1288,00 1,20 3091,2

Pracetas

Postes de iluminação média e baixa; 
arborização de pequeno, médio e 
g r a n d e p o r t e ; m o b i l i á r i o d e 
contemplação, exercícios físicos e 
para brincadeiras infantis

6 10,00 25,00 1500

Veículos

Leito 
carroçável Sinalização viária horizontal 2 1288,00 3,50 9016

Acostamento Sinalização viária horizontal 2 1288,00 2,50 6440

Ciclovia Sinalização viária horizontal 2 1288,00 1,90 4894,4

Proteção Sinalização viária vertical 2 1288,00 0,50 1288

Baia para 
parada de 
ônibus

Sinalização viária horizontal 5 36,00 3,00 540

Compartilha
do Rotatória

Sinalização viária horizontal; canteiro 
central gramado; posteamento de 
iluminação

raio de 28m 2463

Total 34127
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0,70m para a faixa de serviço (aquela destinada ao mobiliário urbano, aos pontos de 

iluminação, à vegetação, à sinalização vertical e às tampas de inspeção); 1,20m, 

com recomendação de 1,50m, para a faixa livre (destinada ao fluxo de pedestres e 

sem impedimentos de qualquer tipo no seu percurso); e de 0,45m para a faixa de 

transição (entre a faixa livre e a testada do lote). 

Sobre pavimentação, este mesmo Caderno recomenda que para os 

passeios possua um material “regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer 

condição” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, SeMOB, 2016a, p.16). Recomenda que as 

faixas livres possuam “revestimentos uniformes e contínuos, como concreto moldado 

in loco, concreto permeável , asfa l to , ladr i lho h idrául ico e b locos 

intertravados” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, SeMOBa, 2016, p.16). Deve também, 

haver uma inclinação para possibilitar a drenagem, que não seja superior a 3%. 

Para a ciclovia, a pavimentação recomendada deve ser impermeável, 

antiderrapente e uniforme, como o concreto montado in loco e o asfalto. Deve-se 

evitar, no entanto, materiais que causem trepidação, como os blocos intertravados. A 

inclinação para drenagem não deve ser superior a 2%. 

Ainda com relação às ciclovias, é importante observar a sua continuidade 

junto aos pontos de parada de ônibus, através da continuidade da calçada e 

demarcação da faixa destinada aos ciclistas, como pode ser visto na Figura 138. “O 

abrigo não deve obstruir a visibilidade entre ciclistas e pedestres. Também deve 

haver espaço suficiente na calçada para que os passageiros não tenham de esperar 

pelo transporte sobre a ciclovia/ciclofaixa ou sobre o leito da via” (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, SeMOB, 2016a, p.36). Também é importante haver sinalização horizontal 

nos cruzamentos viários, incluindo as rotatórias (ver Figura 16). 

Figura 138: Continuidade da ciclovia junto aos pontos de parada de ônibus - Fortaleza, Brasil 

!   
Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES, SeMOB, 2016a, p.36 
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Estes dados estão conforme a NBR 9050 -Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Porém outras informações podem ser 

acrescentadas aqui, como as sinalizações auxiliares na acessibilidade universal, ou 

seja, por todos os usuários. São recomendadas para as áreas abertas, sinalizações 

permanentes e direcionais na forma visual e tátil, e de emergência na forma das 

últimas duas citadas mais a sonora. Para mobiliário a recomendação é das três 

formas de sinalização. 

As sinalizações visuais se utilizam de símbolos para a identificações de fatos 

importantes que devam ser de conhecimento geral, como a identificação de vagas 

exclusivas para pessoas com cadeira de rodas - P.C.R. A sinalização tátil, 

especificamente a de piso, delimitada pela NBR 16537, objetiva orientar e alertar na 

mobilidade universal, especialmente de pessoas com deficiências visual ou surdo-

cegueira. 

A sinalização tátil do piso pode ser utilizada de diversas formas no meio 

urbano: no direcionamento do passeio, no alerta para as mudanças de direção ou de 

desníveis, na localização dos pontos de ônibus, no seu embarque e desembarque. 

Existem dois tipos de sinalização, a direcional e a de alerta, que devem possuir um 

relevo, conforme Figuras 139 e 140, e coloração que a destaque da cor do piso em 

que será implantada. 

Figuras 139 e 140: Sinalização tátil de piso direcional e de alerta 

!  !  
Fonte: NBR 9050, p.31 e 34 

“A sinalização tátil direcional deve estar no eixo da faixa livre da 

calçada” (NBR 16537, p.34), também deve ser implantada perpendicular a área livre 

quando houver áreas de travessia.A pavimentação dos passeios, definida pela NBR 

9050, é de superfície que não permita trepidação em dispositivos com rodas. Com 

relação a desníveis, estes devem ser evitados em rotas acessíveis. Para desníveis 
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de até 5mm, não se exige tratamento especial. Já os entre 5mm e 15mm devem ser 

tratados como rampas garantindo uma declividade de 1:2. 

Ainda relacionado a acessibilidade e retornando ao Caderno Técnico para 

Projetos de Mobilidade Urbana - Transporte Ativo, têm-se a a necessidade do 

rebaixamento das calçadas junto às travessias sinalizadas para pedestres, com a 

largura mínima de 1,20m, e recomendação de 1,50m. A inclinação deste deve ser 

inferior a 8,33%. A sinalização tátil nos locais de travessia de pedestres deve ser 

paralela a faixa de travessia, conforme Figuras 141 e 142. 

Figuras 141 e 142: Sinalização de alerta em rebaixamento para travessia de pedestres 

!   !  
Fonte: ABNT NBR 16537, 2016, p. 16 e 17 

Sobre as baias de parada de ônibus, o Caderno Técnico para Projetos de 

Mobilidade Urbana - Sistemas de Prioridade ao Ônibus (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, SeMOB, 2016b), recomenda pavimento de concreto armado nos pontos 

de parada, em decorrência da ocorrência dos maiores esforços (aceleração e 

frenagem) nessas áreas. Quanto a largura, a recomendação é de 3m, no mínimo. Já 

o comprimento, para ônibus de 12m em média, deve prever o mínimo de 36m 

divididos em três seguimentos, conforme Figura 143. Com relação à rotatória, para 

que esta garanta uma boa manobra para o ônibus, precisa ser previsto um raio 

mínimo de 14m, com recomendação de 0,50m a mais. 

Figura 143: dimensões mínimas para baias de ônibus 

!  
Fonte:MINISTÉRIO DAS CIDADES, SeMOB, 2016b, p.19 
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Ambientes 

A adoção dos ambientes presentes no projeto foi cuidadosa. Para os 

pedestres tem-se o passeio público, dividido em três faixas. A faixa de transição é 

uma área fronteira entre o público e o privado e pode ser utilizada para fixar objetos 

que deem suporte ao privado, como floreiras, anúncios, degraus. A faixa livre é 

destinada para a circulação desimpedida de obstáculos de qualquer tipo. A faixa de 

serviço é destinada à implantação de arborização, iluminação, e mobiliário urbano. 

Adotou-se ciclovias na intenção de oferecer mais segurança aos ciclistas e 

aos pedestres. Uma área de proteção, acima do nível da rua e da ciclovia, separa 

esses ambientes e serve de suporte para sinalizações verticais. Logo após vêm o 

acostamento, que distancia ainda mais o fluxo de automóveis do de ciclistas. E 

então, no meio da via, tem-se o leito carroçável, destinado ao fluxo de automóveis. 

Para as paradas de ônibus previu-se baias exclusivas para estes no 

momento de embarque e desembarque. A interseção de cinco vias em uma rotatória 

obrigou a se ter um trabalho atento com este ambiente, para o tornar acessível a 

todos os grupos de usuários. E por último, tem-se as pracetas, que servem de 

suporte com o aumento do espaço público disponível os moradores. 

Pavimentação 

A pavimentação está dividida em pavimentação asfáltica, piso em bloco 

intertravado e concreto armado (Tabela 03). O leito carroçável, para atender ao fluxo 

de uma via coletora e permitir a continuidade da dinâmica do bairro com o restante 

da cidade necessita de pavimentação contínua uniforme, que suporte as cargas da 

passagem diária de ônibus que atendem ao bairro, além de facilitar a drenagem das 

águas pluviais. Para atender esta demanda cabe a pavimentação asfáltica. 

Para acostamento e baias de parada de ônibus não é necessário que a 

pavimentação seja uniforme, porém precisa ser resistente a grandes e contínuas 

cargas. Desta forma, adotou-se o piso em blocos de concreto intertravados. Com 

relação ao passeio público e à ciclovia, ao se prezar pela acessibilidade e pelo 

conforto dos usuários, se utilizou o concreto armado, que garante a continuidade e 

uniformidade do piso. 
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Tabela 03 - Especificação de pavimentação 

Fonte: MELO, Saira Peres, 2018 

Drenagem pluvial 

A drenagem pluvial se fará por meio subterrâneo para não haver acúmulo de 

água próximo às esquinas. A recepção das águas pluviais para as galerias 

subterrâneas acontece por meio da sarjeta e das bocas de lobo a serem 

implantadas perto das esquinas. 

Imagem Material Utilização

Pavimentação asfáltica Leito 
carroçável

- Pavimento intertravado
Blocos pré-fabricados de concreto, 
assentados sobre camada de areia, travados 
através de contenção lateral e pelo atrito da 
camada de areia entre as peças. Resistência 
à compressão de 35MPa. Formato retangular 
com dimensões 10x20x10 (largura x 
comprimento x altura). Base: utilizar brita 
graduada simples ou bica corrida 
compactadas sobre subleito também 
compactado. Assentamento sobre uma 
camada de areia média de 3 a 5cm de 
espessura, dispostas sobre a camada de 
base.

Acostamento 
e ba ias de 
ônibus

- Concreto armado
Concreto moldado in loco. Resistência à 
compressão de 20MPa. Espessura de 8cm, 
para tráfego leve de veículos. Base em solo 
compactado com camada separadora de brita. 
Juntas a cada cinco metros. Armadura de 
base CA-60 , 4 ,2mm, ma lha 10x10 . 
Acabamento sem estampagem.

Passeio 
público, 
ciclovia, áera 
de proteção 
da ciclovia.

- Concreto armado
Concreto moldado in loco. Resistência à 
compressão de 20MPa. Espessura de 6cm, 
para tráfego leve de veículos. Base em solo 
compactado com camada separadora de brita. 
Juntas a cada cinco metros. Acabamento sem 
estampagem.

Pracetas

�

�

�

�
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Arborização 

Para as ruas adotou-se arborização de médio porte com copa frondosa, 

priorizando espécies nativas, para possibilitar o sombreamento e a ventilação do 

passeio público e da ciclovia. Nas pracetas adotou-se arborizações de portes 

pequeno, médio e grande para oferecer uma paisagem variada. Existem ainda 

plantas pequenas que ocupam os espaços destinados a elas nos bancos e 

jardineiras das áreas de permanência e nas pracetas. As espécies adotadas e suas 

especificações são apresentadas na Tabela 04. 

Tabela 04 - Especificação de arborização 

Porte Imagem Especificação

Médio

Nome vulgar: Andirá-uxi 
Nome cient: Andira inermis (W. Wright) 
Kunth ex DC 
Família: Fabaceae 
Origem: floresta amazônica; terra firme 
Copa: globular densa; caducifólia total 
Fenologia: floração, out – nov 
Cor da flor: rosada 
Obs: reenfolhamento rápido; tronco ereto 
com casca escamosa.

Médio

Nome vulgar: Ingá-chinelo 
Nome científico: Inga cinnamomea 
Spruce ex Benth. 
Família: Fabaceae 
Origem: nativa 
Copa: umbeliforme 
Fenologia: floração, mai – out 
Cor da flor: branca 
Obs: vagem de até 30 cm e 400g; polpa 
abundante e adocicada; ramagem 
quebradiça.

�

�
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Médio

Nome vulgar: Jambeiro 
Nome científico: Syzygium malaccense 
(L.) Merr. & L.M. Perry 
Família: Myrtaceae 
Origem: exótica 
Copa: cônica e densa; perenifólia 
Fenologia: floração, jul – set. 
Cor da flor: rosa-escuro 
Obs: ao final da floração forma-se um 
“tapete” cor de rosa sob a copa.

Médio

Nome vulgar: Palheteira 
Nome científico: Clitoria fairchildiana 
R.A.Howard 
Família: Fabaceae 
Origem: floresta amazônica; área de 
várzea 
Copa: globular densa; perenifólia 
Fenologia: floração: ago – set 
Cor da flor: lilás 
Obs: rápido crescimento; utilizada em 
recuperação de áreas degradadas e 
terrenos alagadiços.

Médio

Nome vulgar: Pau d’arco amarelo ou Ipê 
amarelo 
N o m e c i e n t í fi c o : H a n d r o a n t h u s 
serratifolius (Vahl.) G. Nicholson 
Família: Bignoniaceae 
Origem: floresta amazônica; terra firme 
Copa: cônica aberta, caducifólia total 
Fenologia: floração, jul – set; dispersão, 
set – out 
Cor da flor: amarela 
Obs: floração exuberante durante o 
período de desfolha.

Porte Imagem Especificação

�

�

�
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Médio

Nome vulgar: Pau preto 
Nome científico: Cenostigma tocantinum 
Ducke 
Família: Fabaceae 
Origem: floresta amazônica; terra firme 
Copa: globular e densa; parcialmente 
caducifólia 
Fenologia: floração, ago – out; dispersão, 
out -nov 
Cor da flor: amarela 
Obs: fornece bom sombreamento; tronco 
tortuoso

Médio

Nome vulgar: Saboneteira 
Nome científico: Sapindus saponaria L. 
Família: Sapindaceae 
Origem: floresta amazônica 
Copa: globular densa; perenifólia ou 
semi-decídua 
Época da floração: abr – jun; dispersão, 
set – out 
Cor da flor: creme

Grande

Nome vulgar: Mangueira 
Nome científico: Mangifera indica L. 
Família: Anacardiaceae 
Origem: exótica 
Copa: globular; caduci fó l ia total ; 
enfolhamento rápido 
Fenologia: floração, jul – set; frutificação, 
out – fev. 
Cor da flor: creme a amarelo-esverdeada 
Obs: frutos comestíveis “in natura”.

Porte Imagem Especificação

�

�

�
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Grande

Nome vulgar: Tamarindo negro ou 
Dialium 
Nome científico: Dialium guianense 
(Aubl.) Sandwith 
Família: Fabaceae 
Origem: nativa 
Copa: globular densa; perenifólia 
Fenologia: floração: jan.; dispersão, set. 
Cor da flor: esverdeada 
Obs: folhas novas avermelhadas em 
ramos pendentes

Pequeno

Nome vulgar: Cuieira 
Nome científico: Crescentia cujete L. 
Família: Bignoniaceae 
Origem: floresta amazônica; terra firme 
Copa: sem forma definida 
Fenologia: floração: sem período definido 
Cor da flor: marrom-violácea 
Obs: flores atrativas de morcegos 
frutívoros; 
frutos são cápsulas de até 40 cm de 
diâmetro esféricos a elípticos.

Pequeno

Nome vulgar: Aroeira 
Nome científico: Schinus terebinthifolius 
Raddi 
Família: Anacardiaceae 
Origem: Mata Atlântica 
Copa: globular; perenifólia 
Fenologia: floração, set – jan; 
Cor da flor: creme 
Obs: tronco escamoso

Porte Imagem Especificação

�

�

�
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Fonte: MELO, Saira Peres, 2018 

Iluminação pública 

A iluminação pública eficaz é necessária para garantir maior sensação de 

segurança. Ela deve propiciar luz branca e não pode ter interrupções durante o seu 

trajeto. Na via a iluminação se dá por postes de iluminação alta, com dois braços, 

um voltado para o leito carroçável e outro para o passeio público. Nas pracetas os 

postes se intercalam entre de médio porte, com quatro braços, e de pequeno porte, 

apenas com uma lâmpada. Todas as lâmpadas utilizadas são de LED. As 

informações técnicas estão contidas na Tabela 05. 

Sinalização viária 

Fez-se necessário a implantação e adequação da sinalização viária no 

projeto da Rua Socialismo. Utilizou-se as sinalizações horizontais e verticais. A 

horizontal em pinturas no chão, com as cores branca e amarela . A vertical através 

de placas e semáforos. 

Pequeno

Nome vulgar: Pata-de-vaca 
Nome científico: Bauhinia variegata L. 
Família: Fabaceae 
Origem: exótica 
Copa: sem forma definida e rala 
Fenologia: floração, mai – jun; 
Cor da flor: branca, rosa, lilás

Pequeno

Nomes Populares:  Flamboyant, Acácia-
rubra, Árvore-flamejante, Flamboiant, 
Flor-do-paraíso, Pau-rosa
Nome Científico: Delonix regia
Família: Fabaceae
Origem: África, Madagascar
Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical
Altura: 6.0 a 9.0 metros, 9.0 a 12 metros
Luminosidade: Sol Pleno
Ciclo de Vida: Perene

Porte Imagem Especificação

�

�
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Tabela 05 - Iluminação pública 

Fonte: MELO, Saira Peres, 2018 

Acessibilidade 

A acessibilidade está incluída na maior parte em outros pontos já citados, e 

tem muita relação com dimensões adotadas dentro do projeto. A pavimentação, a 

inclinação de rampas, a largura da faixa livre do passeio público, as dimensões das 

pracetas fazem parte deste tema. O passeio possui pavimentação em concreto 

armado; as rampas possuem inclinação de 8,33% no sentido da Rua Socialismo, de 

acordo com a norma; a largura da faixa livre obedece a largura mínima 

recomendada de 1,50m, tanto no passeio público quanto dentro das pracetas. 

Imagem Material Utilização

- Poste alto
Poste de iluminação pública em concreto pré-
moldado. Altura de 9 metros. Dois braços, um a 
nove metros do piso e outro a seis metros do 
piso.

- Faixa de serviço

- Poste médio
Poste de iluminação pública em concreto pré-
moldado. Altura de 6 metros. Quatro braços. 
Lâmpadas de LED

- Pracetas

Poste baixo
Poste de iluminação de jardim em metal, cor 
preta. Formato sextavado. Altura de 2,10m. 
Lâmpada de LED.

- Pracetas
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A norma recomenda a utilização de sinalização tátil para auxiliar no 

deslocamento de pessoas com baixa visão ou que andam com ajuda de bengala. 

Com respeito a este assunto, adotou-se a piso tátil na maior parte do projeto, 

excluídos apenas as faixas de travessia de pedestres (ver Tabela 06). 

Tabela 06 - Piso tátil 

Fonte: MELO, Saira Peres, 2018 

Mobiliário 

Ao se visar a permanência de pessoas na rua, fez-se necessário a 

implantação de mobiliário que permita esta permanência. O mobiliário está disposto 

na faixa de serviço do passeio público e nas pracetas e são divididos em de 

contemplação, infantil e esportivo. Também entra nesta categoria o abrigo de ponto 

de parada. O mobiliário adotado, suas especificações e locais utilizados estão 

listados na Tabela 07. 

Tabela 07 - Mobiliário público 

Imagem representativa Material Utilização

- Piso tátil direcional
E m c o n c r e t o . D i m e n s õ e s 
25x25cm. Instalação diretamente 
no contrapiso com argamassa. 
Acabamento nivelado ao passeio 
público. Cor vermelha. Troncos-
cônicos com distância de 5cm 
entre si.

Indicação do eixo central da faixa 
livre para percurso; indicação de 
mudança de direção de 150º a 
180º; indicação de presença de 
abrigo de ponto de parada

- Piso tátil de alerta
E m c o n c r e t o . D i m e n s õ e s 
25x25cm. Instalação diretamente 
no contrapiso com argamassa. 
Acabamento nivelado ao passeio 
público. Cor vermelha. Barras 
direcionais com distância de 8cm 
entre si.

indicação de rampa; indicação de 
mudança de direção de percurso 
de 90º a 150º; indicação de rampa 
para t ravessia em fa ixa de 
pedestres; indicação de ponto de 
e m b a r q u e e d e s e m b a r q u e ; 
indicação de acesso de veículos 
aos lotes.

�

�

Imagem representativa Mobiliário Utilização

- Banco reto
Estrutura em concreto armado e assento e encosto com 
réguas de madeira de lei tratadas com selador à base de 
resina acrílica e verniz. Seis réguas de 11x110cm, fixadas 
com parafuso galvanizado.
Dimensões: altura: 73,5cm; largura: 40cm; comprimento: 
110cm; altura do assento: 40cm; profundidade do 
assento: 33,5cm

- Áreas de 
permanência
- Pracetas
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- Banco em “L”
Estrutura em concreto armado em formato de “L”, com 
floreira na interseção dos bancos. Assento e encosto com 
réguas de madeira de lei tratadas com selador à base de 
resina acrílica e verniz. Seis réguas fixadas com parafuso 
galvanizado.
Dimensões: altura: 73,5cm; largura de cada sentido: 
40cm; comprimento de cada sentido: 113,5cm; altura do 
assento: 40cm; profundidade do assento: 33,5cm; 
dimensões da floreira: 40x40cm.

- Áreas de 
permanência
- Pracetas

- Banco em “V”
Estrutura em concreto armado em formato de “V” e 
assento e encosto com réguas de madeira de lei tratadas 
com selador à base de resina acrílica e verniz. Seis 
réguas fixadas com parafuso galvanizado.
Dimensões: altura: 73,5cm; largura em cada sentido: 
40cm; comprimento de cada sentido: 90,3cm na maior 
dimensão; altura do assento: 33,5cm; profundidade do 
assento: 33,5cm.

- Áreas de 
permanência
- Pracetas

- Courting bench
Estrutura em concreto armado e assento e encosto em 
réguas de madeira de lei tratadas com selador à base de 
resina acrílica e verniz. Fixação com parafuso 
galvanizado.
Dimensões: altura: 73,5cm; largura: 40cm; comprimento: 
127,8cm; altura do assento: 33,5cm; profundidade do 
assento: 33,5cm.

- Pracetas

Balanço para dois - Pracetas

Imagem representativa Mobiliário Utilização
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-Lixeira individual
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 2” com espessuras mínimas de 2,00 mm; 
cestos basculantes vazados com capacidade mínima de 
30 litros (cada) em chapa 18; orifícios tubolares: 
extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 
14, tornando-o insensível a penetração de água.
Dimensões: altura: 1465,4mm; largura: 400mm, 
profundidade: 496mm, peso: 10,13kg, área: 0,20m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Áreas de 
permanência
- Pracetas

- Suporte para bicicleta individual
Estrutura metálica em tubo de aço galvanizado. 
Dimensões: altura: 80cm, comprimento: 100cm.

- Áreas de 
permanência

- Floreira tipo 01
Estrutura em concreto, recoberto por réguas de madeira 
tratadas com selador à base de resina acrílica e verniz. 
Fixação com parafuso galvanizado. Dimensões: altura: 
30cm; comprimento: 123cm; largura: 43cm.

- Áreas de 
permanência

- Floreira tipo 02
Estrutura em concreto, recoberto por réguas de madeira 
tratadas com selador à base de resina acrílica e verniz. 
Fixação com parafuso galvanizado. Dimensões: altura: 
30cm; laterais: 1230cm; 67,6cmx1230cmx427cm..

- Áreas de 
permanência

- Floreira tipo 03
Estrutura em concreto, recoberto por réguas de madeira 
tratadas com selador à base de resina acrílica e verniz. 
Fixação com parafuso galvanizado. Dimensões: altura: 
30cm; comprimento: 233cm; largura: 63cm.

- Pracetas

- Gradil de proteção
Estrutura metálica em tubo de aço galvanizado, com 
barras verticais. Dimensões: altura: 80cm; comprimento: 
100cm

- Áreas de 
permanência

Imagem representativa Mobiliário Utilização
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- Rotação vertical dupla
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1”, 3⁄4 e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando 
eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo 
ZZ).
D imensões : a l tu ra : 1852m; la rgu ra : 345mm; 
profundidade: 751,5mm; peso: 17,08kg; área: 0,26m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Áreas de 
permanência

- Puxador costas com peitoral
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-
o insensível a penetração de água; utilizando eixos 
maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ).
Dimensões: altura: 2231mm; largura: 996,5mm; 
profundidade: 1844,76mm; peso: 71,56kg; área: 1,84m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Áreas de 
permanência

- Abdominal individual
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 1” 1⁄2 e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; esteira em oblongo de 48x20x1,50 
mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e 
inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a 
penetração de água.
D imensões: a l tu ra : 518mm; la rgura : 570mm; 
profundidade: 1675mm; peso: 27,2kg; área: 0,95m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Áreas de 
permanência

Imagem representativa Mobiliário Utilização
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- Barra paralela standart
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras mínimas 
de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores 
blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a 
penetração de água. 
Dimensões: a l tura: 1236mm; largura: 689mm; 
profundidade: 1676mm; peso: 45,07kg; área: 1,15m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Áreas de 
permanência

- Pressão de pernas duplo star
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1”, 3⁄4 e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando 
eixos maciços e usinados zincado em preto. 
Dimensões: altura: 1520mm; largura: 2010mm; 
profundidade: 345mm; peso: 36,52kg; área: 0,69m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Áreas de 
permanên
cia

- Pracetas

- Esqui individual
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 2” 1⁄2, 1” 1⁄2 e 1” com espessuras mínimas 
de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: 
extremidades superiores, inferiores e móveis blindados 
em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de 
água; utilizando eixos maciços e usinados para 
rolamentos duplos (Tipo ZZ).
Dimensões: altura: 1500mm; largura: 1235mm; 
profundidade: 515mm; peso: 29,72kg; área: 0,64m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

Imagem representativa Mobiliário Utilização
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Puxador peitoral duplo star
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-
o insensível a penetração de água; utilizando eixos 
maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ).
Dimensões: a l tura: 1386mm; largura: 646mm; 
profundidade: 1555mm; peso: 40,01kg; área: 1m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Surf duplo
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1” 1⁄2 e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando 
eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo 
ZZ).
Dimensões: a l tura: 1221mm; largura: 800mm; 
profundidade: 820mm; peso: 26,27kg; área: 0,66m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Múltipla estação
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 2” 1⁄2, 2”, 1” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubolares: extremidades 
superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-
o insensível a penetração de água.
Dimensões: altura: 2240mm; largura: 3050mm; 
profundidade: 1331,8mm; peso: 78,21kg; área: 4,06m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

Imagem representativa Mobiliário Utilização
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- Adução e abdução de pernas duplo
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1”, 3⁄4 e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando 
eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo 
ZZ).
Dimensões: a l tura: 1230mm; largura: 891mm; 
profundidade: 1030mm; peso: 34,4kg; área: 0,92m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Caminhada duplo
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 2” 1⁄2, 2” e 1” 1⁄2 com espessuras mínimas 
de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, 
inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o 
insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços 
e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ).
Dimensões: altura: 1160mm; largura: 1610mm; 
profundidade: 640mm; peso: 55kg; área: 1,03m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Simulador de escada duplo
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 2” 1⁄2, 1” 1⁄2 e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; amortecedor automotivo duplos; 
orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e 
móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a 
penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados 
para rolamentos duplos (Tipo ZZ).
Dimensões: altura: 1542mm; largura: 1359mm; 
profundidade: 869mm; peso: 51,3kg; área: 1,18m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

Imagem representativa Mobiliário Utilização
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- Bicicleta de cadeira dupla
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 2” 1⁄2, 1” 1⁄2 e 1” com espessuras mínimas 
de 2,00 mm; assento em tubo oblongo 48x20x1,50 mm; 
orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores 
blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a 
penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados 
para rolamentos duplos (Tipo ZZ).
Dimensões: altura: 800,04mm; largura: 1591mm; 
profundidade: 1197,5mm; peso: 42,02kg; área: 1,91m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Cavalgada duplo
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 2” 1⁄2, 2”, 1” 1⁄2, 1⁄4 e 1” com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando 
eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo 
ZZ).
Dimensões: altura: 1160mm; largura: 1026mm; 
profundidade: 1255mm; peso: 47,56kg; área: 1,29m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Massageador costas
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1” e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubolares: extremidades 
superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-
o insensível a penetração de água.
Dimensões: a l tura: 1600mm; largura: 482mm; 
profundidade: 1250mm; peso: 16,33kg; área: 0,60m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

Imagem representativa Mobiliário Utilização
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- Abdominal duplo
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 1” 1⁄2 e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; esteira em oblongo de 48x20x1,50 
mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e 
inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a 
penetração de água.
Dimensões: a l tura: 631mm; largura: 1404mm; 
profundidade: 1740 mm; peso: 46,24kg; área: 2,44 m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Puxador alto P.C.R.
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 2” 1⁄2, 1” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; contrapeso e chapa 3/8; orifícios 
tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis 
blindados em chapa 14, tornando-o insensível a 
penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados 
para rolamentos duplos (Tipo ZZ).
Dimensões: altura: 1665mm; largura: 895,1mm; 
profundidade: 940mm; peso: 20,24kg; área: 0,84m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Desenvolvimento P.C.R.
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 1” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-
o insensível a penetração de água; utilizando eixos 
maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ).
Dimensões: altura: 1530mm; largura: 638,5mm; 
profundidade: 895,1mm; peso: 13,17kg; área: 0,57m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

Imagem representativa Mobiliário Utilização
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- Voador peitoral com dorsal P.C.R.
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando 
eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo 
ZZ).
Dimensões: altura: 1232,7mm; largura: 1005mm; 
profundidade: 1060mm; peso: 21,05kg; área: 1,07m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Barra fixa reta
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras mínimas 
de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores 
e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível 
a penetração de água.
Dimensões: altura: 2240mm; largura: 1185 mm; 
profundidade: 88,9mm; peso: 34,4kg; área: 0,11m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Extensor lombar
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 1” 1⁄2, 1”, 70×30 e 3/16 com 
espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: 
extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 
14, tornando-o insensível a penetração de água.
Dimensões: altura: 1218,51mm; largura: 840mm; 
profundidade: 1018mm; peso: 30,34kg; área: 0,86m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

Imagem representativa Mobiliário Utilização
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- Rotação vertical com diagonal
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1”, 3⁄4 e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando 
eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo 
ZZ).
Dimensões: a l tura: 1852mm; largura: 345mm; 
profundidade: 1445mm; peso: 16,99kg; área: 0,50m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Supino P.C.R.
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 2” 1⁄2, 1” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando 
eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo 
ZZ).
Dimensões: altura: 934,5mm; largura: 972,3mm; 
profundidade: 774,9mm; peso: 21,85kg; área: 0,75m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Trave de equilíbrio
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 100×40 e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores laterais blindadas em chapa 14, tornando-o 
insensível a penetração de água.
Dimensões: altura: 240mm; largura: 3009,52mm; 
profundidade: 100mm; peso: 18,24kg; área: 0,30m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas
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- Puxador peitoral duplo
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-
o insensível a penetração de água; utilizando eixos 
maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ).
Dimensões: a l tura: 2231mm; largura: 750mm; 
profundidade: 1647mm; peso: 73,68kg; área: 1,24m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Puxador costas duplo star
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-
o insensível a penetração de água; utilizando eixos 
maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). 
Dimensões: altura: 1414mm; largura: 1091mm; 
profundidade: 1881mm; peso: 47,58kg; área: 2,05m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

Adução e abdução de braços
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1” 1⁄2 e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando 
eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo 
ZZ).
Dimensões: a l tura: 1221mm; largura: 891mm; 
profundidade: 1030mm; peso: 34,4kg; área: 0,92m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas
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- Jogo de barras em nível modular
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras mínimas 
de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores 
blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a 
penetração de água.
D imensões: a l tu ra : 2237mm; la rgura : 89mm; 
profundidade: 3385mm; peso: 47,81kg; área: 0,30m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Bicicletário
Estrutura metálica: equipamento fabricado com tubos de 
aço carbono SAE 1020 de mínimo 1” 1⁄2 x 2,00 mm, 
chapa FQ 3/16 para alojamento e fixação, processo de 
corte de chapas a laser, soldado sob processo MIG, 
pintura a pó eletrostática com base de resina poliéster, 
disponível a partir de módulos de 02 a 06 vagas, de fácil 
instalação, podendo ser fixado em ambientes externos e 
expostos a condições climáticas e intempéries.
Dimensões: altura: 460,5mm; largura: 663,5mm; 
profundidade: 2867,5mm; peso: 28,31kg; área: 1,90 m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas
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- Placa orientativa
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 2” 1⁄2, 1” 1⁄2 e 1” com espessuras mínimas 
de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: 
extremidade superior blindada em chapa 14, tornando-o 
insensível a penetração de água.
Dimensões: a l tura: 3100mm; largura: 101mm; 
profundidade: 1186mm; peso: 37,35kg; área: 0,12m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Amarelinha
Escavada na piso de concreto na forma de sulco de 5mm 
de largura. Números e símbolos sulcados e pintados com 
tinta branca. Dimensões: comprimento: 225cm; maior 
largura: 69cm; menor largura: 35cm.

- Áreas de 
permanência
- Pracetas

- Gangorra de madeira - Áreas de 
permanência
- Pracetas

Imagem representativa Mobiliário Utilização
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- Balanço com 01 assento
Estrutura de madeira tratada com selador à base de 
resina acrílica e verniz. Dimensões: altura: 220cm; 
largura: 112cm; comprimento: 171cm.

- Áreas de 
permanência

- Balanço com 02 assentos
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 1” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando 
eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo 
ZZ).
Dimensões: altura: 2874mm; largura: 1815mm; 
profundidade: 3823,1mm; peso: 73,17kg; área: 6,94m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Escorregador
Estrutura metálica: equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 
dimensões de 3” 1⁄2, 1” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 
tornando-o insensível a penetração de água; utilizando 
eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo 
ZZ).
Dimensões: altura: 2771,75mm; largura: 500mm; 
profundidade: 3730mm; peso: 59,08kg; área: 7,87m2.
Solda: processo MIG.
Pintura: submetido a tratamento especial de superfície 
para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
Componentes: polipropileno e PVC Flexível.
Parafusos: aço zincado.

- Pracetas

- Túnel e escalada
Estrutura em concreto armado em formato piramidal 
achatado na parte superior. Vazado em forma de círculo 
na parte frontal e com saliências que permitem a 
escalada na parte lateral até o topo.
Dimensões: altura: 1,65m; largura: 2,00m; comprimento: 
4,95m; diâmetro do círculo central: 1,50m.

- Pracetas
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Fonte: MELO, Saira Peres, 2018 

Sistema de energia subterrâneo 

Para favorecer a ventilação e a proteção contra a insolação direta, tanto para 

pedestres, quanto para ciclistas, há a necessidade de se implantar arborização de 

grande porte. Em decorrência desta necessidade, o sistema de distribuição de 

energia precisa se tornar subterrâneo. 

- Brincadeira em níveis 01
Níveis de 90x90cm em concreto. Dimensões: altura 
máxima: 60cm; largura: 180cm; comprimento: 540cm. - Pracetas

- Brincadeira em níveis 02 - Pracetas

- Abrigo de ponto de parada - Áreas de 
permanência

Imagem representativa Mobiliário Utilização
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Conclusão 

Através da pesquisa de campo constatou-se a ausência de espaços públicos 

no bairro e o prejuízo deste cenário para seus moradores. As ruas necessitam de 

infraestrutura e o bairro não possui condições básicas de saneamento. Desta forma 

o projeto realizado procura sanar parte das dificuldades que as ruas oferecem para 

seus usuários e oferecer espaços de convivência através da intervenção em lotes 

ociosos próximos à via. 

O objetivo geral de elaborar projetos de qualificação do espaço público no 

bairro Renascer foi alcançado. Os objetivos específicos atrelados a qualidade de 

vida e identidade com o lugar dos moradores, em decorrência da dificuldade em se 

encontrar uma metodologia e variáveis mensuráveis para analisar esses aspectos, 

não foram analisados com profundidade, o que modificou o foco inicial da pesquisa e  

tornou esta menos subjetiva. 

Abordagens urbanas semelhantes a esta, em bairros de Macapá, são 

escassas e não abrangentes ou específicas. Questões históricas, aspectos legais, 

georreferenciamento, dentre outros assuntos, são de difícil acesso tanto para a 

comunidade geral quanto para a acadêmica. Portanto, tem-se a importância deste 

trabalho como embasamento ou consulta para futuras contribuições neste mesmo 

âmbito. 
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