
O Aracapé está caracterizado pela convi-
vência dos espaços urbanos públicos, uma 
vez que alguns são apropriados pela po-
pulação, como aquele nas imediações das 
ruas Maria Gomes de Sá e Jacunaúba. O 
campo de futebol, o entorno com as cal-
çadas dos logradouros adjacentes e o pas-
seio em frente Escola Municipal Jonathan 
da Rocha Alcoforado apresentam uma 
configuração de centralidade de ativida-
des das pessoas do Aracapé e se tornou o 
ponto central da proposta apresentada.

Diante do cenário de dispersão desses es-
paços, uma vez que se apresentam desco-
nexos, pensou-se na proposta de um dese-
nho urbano como vetor de integração dos 
espaços livres que legitime a realização de 
atividades das diversas atividades existen-
tes, prezando pela segurança, conforto e 
salubridade dos moradores e transeuntes.
 
Tomou-se como partido para o place 
branding e para o desenho urbano a dinâ-
mica da comunidade local no perímetro 

selecionado que compreende aos trechos 
das ruas Jacunaúba e Maria Gomes de Sá.
A proposta se derivou de um plano 
que partiu de objetivos simples da vivên-
cia nas imediações, sendo colocadas como 
metas a serem alcançadas - e que serão 
realizados através de elementos - por meio 
das propostas elaboradas para o local.  
Como resultado do plano, tem-se 8 (oito) 
propostas de intervenção ligadas às tran-
sições e atividades de permanência mais 
convidativas para o bairro, desde a andar 

a pé, descer no ponto de ônibus, andar de 
bicicleta, até jogar bola e encontrar conhe-
cidos, por exemplo. Outras atividades que 
elucidam o próprio lugar, foram pontua-
dos para que se reconheça sua identidade, 
como conhecer o nome de uma árvore, 
vender produtos locais ou desfrutar de um 
arrasta-pé no Aracapé. 
 
Desta forma, desejando tornar a rua uma 
extensão da comunidade, o desenho se 
permeou para além do transitar, mas para 

a elucidação dos principais pontos focais, 
como o passeio da Escola Municipal e um 
trecho do terreno do campo de futebol, 
(que resta a partir da delimitação esperada 
da Areninha). Além disso, texturas artísti-
cas somam, a partir da identidade visual 
proposta que permeia as fachadas do en-
torno e do próprio mobiliário elaborado.

O mobiliário, por sua vez cumpre o papel 
de complementar a proposta (em compo-
sição com a modulação definida para pagi-

nação) por meio de uma composição que 
reúne funções diversas de mobiliário (ban-
co, lixeira, bicicletário, de banca de vendas, 
parada de ônibus e outros) e podendo, ain-
da, serem dispostos juntos ou separados, 
formando composições variadas.
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N

Legenda

Código espécie vegetal

Especificação vegetação proposta

Quantidade

Piso permeável drenante 
em concreto poroso cinza

Piso permeável drenante 
em concreto poroso laranja

Conformação espacial

Piso permeável drenante (leito carroçável)

Pintura lilás sobre piso permeável

Canteiro para vegetação

Legenda

Mobiliários

Paraciclos

Banco + Lixeira

Banco + Lixeira + Paraciclo

Bancos + Lixeira

Brinquedo cordas

Brinquedo escalada
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Parada de ônibus
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(MALEM)

Desenho Urbano e Place Branding

O partido estético da proposta Aracapé, vamos andar a 
pé permeia a proposta de desenho e identidade visual 

da intervenção, por meio das cores e padrões criados, de 

modo que propicie a identificação de atividades locais 

espacializadas pelas conformidades urbanas existentes e 

pelas intervenções propostas. Baseada em quatro eixos 

centrais distinguidas por quatro cores, a proposta unifica 

a diversidade de atividades do Aracapé, além de propi-

ciar a comunicação visual do espaços públicos.

O futebol no campo do Aracapé 

se torna uma vocação que reve-

la o esporte e o lazer da região, 

bem como a Areninha prevista 

consolida o espaço para tal fun-

ção.

O principal vetor econômico 

local reconhecido pela proposta 

se dá pelo comércio, que gera 

um potencial de desenvolvimen-

to local, seja pelo comércio já 

consolidado ou pelo que ocupa 

O entorno das ruas Jacunaúba e 

Maria Gomes de Sá está repleto 

de fluxos peatonais, principal-

mente oriunda da Escola Munici-

pal. Para reforçá-los de maneira 

segura, a proposta unifica o de-

senho de calçadas e passeios, 

delimitando o leito carroçável e 

a padronização de paginação. O 

aumento de faixas de pedestres 

(e rampas padrozinadas nas cal-

çadas) garante  travessias seguras 

e acessíveis.

Com a técnica de traffic calming 

aplicada as ruas, foram 

feitos alargamentos nas esquinas 

(ramblas) para propiciar a segu-

rança no tráfego, inclusive de ci-

clistas. Por isso, foram propostas 

pinturas que sinalizam o compar-

tilhamento da via com a bicicleta. 

Além disso, paraciclos foram pro-

postos.

Locais de parada de ônibus e de 

embarque e desembarque de 

pessoas foram delimitados para 

a segurança de passageiros e 

pedestres. A deliminação dessas 

áreas pode ser apontada tanto 

na caixa viária, quanto na calça-

da, que atrelada à comunicação 

visual, serve para alertar moto-

ristas.

Os locais de convivência e reu-

nião de pessoas são compostos 

por um conjunto de elementos, 

determinado pelo desenho ur-

bano e pelos mobiliários pro-

postos, que vocacionam as di-

versas atividades realizadas no 

lazer do bairro.

Um bom espaço público está 

caracterizado pela sua multifun-

cionalidade. Para isso, a propos-

ta apresenta uma área livre que 

comporte festas e outras mani-

festações de cultura e arte.

O caminho para a escola, para o 

campo ou para qualquer lugar 

próximo pode ser verdejante. A 

proposta de arborização eluci-

da a aprendizagem sobre meio 

ambiente no espaço público.

Vamos andar a pé ou de pedal no 
pé? Que tal bola no pé? Bora pro 
arrasta pé? Então, vamos fazer o 
quê? O convite está feito para co-
nhecer essa proposta de interven-
ção urbana que rima com Aracapé! 

Com a premissa de elucidar a iden-
tidade local do Aracapé por meio 
das atividades realizadas pelas 
pessoas, a proposta reconhece o 
caminho para a escola, o campo de 
futebol do bairro, as calçadas, as 
ruas como espaços livres públicos 
de constante convívio e de propí-
cia aprendizagem, cultura, esporte 
e lazer do Aracapé. 

Como estratégia de comunicação, 
buscou-se a brincadeira do jogo 
de palavras com o jeito peculiar de 
falar e o be-a-bá das crianças que 
estudam na Escola Municipal Jona-
than da Rocha Alcoforado.

o espaço público em horários 

esporádicos. A proposta conso-

lida o espaço do comércio por 

meio da identificação no dese-

nho urbano e na criação de es-

paços voltados para a atividade.
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O mobiliário urbano da proposta Aracapé, 
vamos andar a pé partiu de uma modulação 
que está baseada na diversificação de 
funções que ele pode atender.

Para tanto, o desenho do mobiliário não 
poderia partir de uma ideia distinta. 
Estabelecido a partir de um módulo maior, 
dois elementos surgem a partir da secção 
transversal que determinou o partido 
estético dos mobiliários.

Este desenho, compõe a modulação gráfica 
da identidade da proposta a qual é formada 
pela justaposição de faixas numa 
composição de listrados que fundamenta a 
configuração visual da proposta.  

ESTRATÉGIAS DE DECOMPOSIÇÃO 
DO DESENHO 

ASSENTO E APOIO    ABRIGO INFRAESTRUTURA 

ELEMENTO CONSTRUTIVO
(FUNÇÕES ESTÉTICA E 

ESTRUTURAL) 

SUPORTE

ESTRUTURA 
DE CONCRETO

PARACICLO EM
ESTRUTURA METÁLICA

MÓDULO DE LIXEIRA E
JARDINEIRA EM CONCRETO

O mesmo modelo de desenho foi utilizado para a infraestrutura do poste de luz e placa 
com o intuito de buscar a mesma linguagem em atividades diferentes. Em ambos os 
modelos foram pensados duas variações do seu desenho para melhor atende a função 
proposta. 



ESPAÇOS LIVRES 
OTIMIZADOS

ADEQUAÇÃO VIÁRIA

INTEGRAÇÃO DOS 
ESPAÇOS LIVRES

Antes considerados es-
paços remanescentes 
viários, com pouca fun-
cionalidade exceto para o 
uso improvisado de esta-
cionamento de veículos, 
algumas conformidades 
locais passam a mitigar 
transições dramáticas 
igualmente locais, como 
alargamentos de calça-
da para assegurar o bem 
estar do pedestre.

As paradas de ônibus lo-
cadas antes das faixa de 
pedestre e a permanên-
cia da faixa na frente da 
Escola foram determina-
ções que têm o ideal de 
preconizar o pedestre no 
funcionamento do siste-
ma viário. 

A conexão das calçadas 
e passeios, por meio do 
desenho contínuo ou uni-
ficado por linguagem de 
projeto (similaridade de 
paginações) reconhece 
diversidade dos espaços 
(estreitos ou largos, pe-
quenos ou grandes) e as 
demandas locais (de uso 
permanente ou esporá-
dico) favorecendo usos 
adequados. 

COBERTURA VEGETAL

Visualiza-se um estágio 
de sucessão ecológica 
avançado, em que as ár-
vores de espécies nativas 
estão em porte pleno e 
apresentam boas con-
dições de salubridade. 
Adequação de espécies 
nativas ao clima local e 
contato consciente da 
população local são fa-
tores determinantes para 
uma cobertura vegetal 
preservada.

SEGURANÇA VIÁRIA

Estratégias de circulação, 
como a rotatória no cru-
zamento, para a ameni-
zação dos acidentes de 
trânsito, somadas ao uso 
de recursos básicos de 
sinalização viária, podem 
alertar motoristas e esti-
mular a direção segura. 
Além disso, soma-se as 
sinalizações que adver-
tem para a circulação de 
ciclistas e pedestres no 
entorno.  

A proposta Aracapé, vamos 
andar a pé visualiza um cená-
rio desejado com base na im-
plantação de desenho urbano 
proposto, em que se estabe-
lece um conjunto de espaços 
livres consolidados.

Este cenário, representado 
por esta imagem, alcança os 
diversos fatores que, antes, 
determinaram as premissas 
básicas de projeto, como cir-
culação e permanência de 
pessoas, segurança e adequa-
ção viária, conformidade da 
cobertura vegetal, além das 
atividades gerais que repre-
sentam o cerne da proposta. 
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