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Sentar; Reindustrialização; Mobiliário Urbano; Valorização Espaço Público

O seguinte projeto consiste no desenho de uma linha de mobiliário urbano 
em betão para a empresa Concretex, a ser fabricada e instalada. 
A CONCRETEX é uma empresa produtora de betão, sediada na zona in-
dustrial do Eixo, que desenha e fabrica as suas próprias linhas de mobiliário 
urbano. Todo este projeto deriva da necessidade da empresa se destacar no 
mercado nacional e abordar o mercado internacional com maior segurança 
e confiança, exibindo produtos com valor acrescentado. Apresentando o 
objetivo de alcançar esse feito, a empresa pretende suportar-se no design, 
como uma mais-valia para o seu reposicionamento no mercado do mobiliário 
urbano. Para isso, será necessário entender o espaço público e perceber 
de que forma o mesmo poderá ser capaz de influenciar positivamente a vida 
das pessoas. 
Hoje em dia o espaço público compreende um maior número de utiliza-
dores, com diferentes características e gostos, que pretendem que o espaço 
responda da forma natural e eficiente às suas necessidades. Todos estes 
factores obrigam a que o espaço público contenha elementos capazes de 
satisfazer o maior número de pessoas possível. Concluindo, o que se pre-
tende é que haja uma valorização do espaço público pelas pessoas, e que 
o mobiliário urbano associado seja um dos principais factores a desenvolver 
essa valorização.
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abstract The following project consists in esigning a line of street furniture of concrete 
for the company Concretex, to be manufactured and installed. Concretex 
is a manufacturer of concrete, located in the industrial zone of Eixo 
in Aveiro, which designs and manufactures its own line of furniture. All this 
project stems from the need for the company to stand out in the national 
market and address the international market with greater security and 
confidence, displaying products with added value. Featuring the goal 
of achieving this feat, the company intends to bear on the design 
as an added value to its repositioning in the street furniture market. For this, 
it´s importante to understand the public space and to understand how it may 
be able to positively influence people’s lives.
Nowadays, the public space comprises a greater number of users, with 
different characteristics and tastes, who want the space to meet their needs, 
in a natural and efficient way. All these factors imply the use, in public space, 
of elements able to satisfy the greatest number of people possible. 
In conclusion, what is meant is that there is an appreciation of public space 
by people.
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A empresa

Uma nova abordagem da qualidade de vida das populações e uma nova 
maneira de estar nos espaços urbanos, fez com que o mobiliário urbano 
se tornasse uma preocupação constante dos arquitetos e projetistas 
urbanos, a par da implementação e manutenção de artigos de material 
técnico.
A temática do “Mobiliário Urbano e Espaços Verdes” é tão vasta que 
comporta um conjunto variado de soluções para a gestão dos espaços nos 
vários centros urbanos onde nos inserimos: são as praças, os passeios, 
as áreas pedonais, os jardins e espaços verdes, enfim, o espaço que nos 
rodeia no nosso quotidiano.
É neste contexto, que em 1993 surge a CONCRETEX, sediada na zona 
industrial do Eixo, após constatar a existência de uma lacuna no mercado 
nacional ao nível desta área de negócio, ao contrário do que se passa 
no mercado europeu onde estes produtos estão plenamente difundidos.
Foi a experiência acumulada por parte dos responsáveis pelas várias áreas 
funcionais da empresa, que lhes permitiu detectar a oportunidade 
de negócio e implementar o projecto CONCRETEX.
A empresa dividiu a actividade em dois grandes segmentos, associados 
à tecnologia que possui na fabricação de artigos de betão: um segmento 
de produtos e soluções ligados aos artigos técnicos de grande 
importância para o mercado da construção civil e obras públicas, dos 
quais se pode destacar o material de saneamento; e um segmento 
de produtos e soluções com vista ao embelezamento de espaços urbanos.

Equipamentos para Requalificação do Espaço Público
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A preocupação estética e arquitetónica, de mãos dadas com a robustez 
necessária, são factores fundamentais para que a oferta da empresa 
corresponda às necessidades, utilidades e exigências do mercado, assim 
como dos utilizadores do espaço público. Na linha de produtos 
da empresa é visível a união do betão com outros tipos de materiais 
(madeira, cobre e ferro). Segmentando o seu portfolio de oferta, a empresa 
divide-o entre:

- Mobiliário Urbano - todo o elemento ou conjunto de elementos que, 
mediante instalação total ou parcial na via pública, se destine a satisfazer 
uma necessidade social ou a prestar um serviço;

- Material Técnico - todo o material necessário para aplicação nas obras 
públicas e/ou de construção civil.

Destaca-se também a disponibilidade da empresa em abordar novos tipos 
de betão, sendo esta também uma produtora de betão.

Fig. 1 - Empresa Concretex: Exterior da Fábrica
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A problemática e a sua relevância

A problemática surge, neste contexto, dividida em dois espaços: 
no espaço empresarial e no espaço público. Por isso, foram identificados 
problemas relacionados com o catálogo da empresa e com o mobiliário 
urbano presente nos espaços públicos hoje em dia, nomeadamente 
Nos parques verdes.
A empresa CONCRETEX, como já foi referido, é responsável pelo fabrico 
de betão e, consequentemente, pela produção de linhas de equipamentos 
urbanos. As linhas são constituídas na sua maioria por bancos, mesas 
e floreiras. Sendo produtora de betão, a empresa aproveita-o como 
material principal a aplicar nos seus produtos, podendo em algumas 
situações utilizar materiais extra, como o aço e madeira. 
No entanto, a empresa carece actualmente de um departamento dedicado 
ao desenvolvimento de design e inovação. Sendo a inovação a principal 
característica comum a todas as empresas de sucesso, a sua falta 
revela-se determinante no desenvolvimento sustentável da empresa. Dessa 
forma, a exploração de novos materiais e conceitos a atribuír aos produtos 
é limitada e esporádica. Por isso, a falta de inovação influencia 
negativamente o crescimento da empresa e a sua afirmação.
Para além disso, os produtos existentes nos catálogos revelam-se algo 
datados e desatualizados. Estéticamente, os equipamentos que fabricam 
são pouco apelativos, brutos, com formas exageradamente regulares 
e pouco dinâmicas (fig. 2 e 3). Acabam desta forma, por não valorizar 
a paisagem e o espaço onde se encontram instalados, providenciando 
pouco conforto aos utilizadores. 
Por sua vez, a falta de inovação associada ao desenho desinspirado das 
linhas de mobiliário urbano influencia de forma negativa a confiança 
da empresa em abraçar novos mercados (exportação). A qualidade 
estética dos produtos disponíveis no catálogo limita a participação 
da empresa em feiras e, consequentemente, torna visível a incapacidade 
da mesma em destacar-se e promover a nível internacional a sua coleção 
de produtos. Todas estas implicações resultam num reduzido 
desenvolvimento económico, dando origem a repercussões negativas 
na inovação e desenho de novos produtos de qualidade. 
Por isso, a falta de sustento financeiro compromete o desenvolvimento 
de novas abordagens a serem aplicadas ao espaço público.
Para além dos problemas anteriormente referidos diretamente relacionados 
com a empresa, surge ainda o facto do mobiliário, hoje em dia, instalado 
no espaço público, não possibilitar experiências diversificadas. 
Actualmente, os desejos das pessoas compreendem necessidades 
diferentes e é prudente que essas necessidades sejam atendidas. É por 
isso relevante que os equipamentos instalados nos parques respondam 
às necessidades dos utilizadores e ofereçam alguma diversidade, 
flexibilidade e dinâmica cultural, incentivando à experiência e ao lazer. 
Apenas desta forma conseguirão antecipar as necessidades dos 
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utilizadores, fornecendo capacidades ao mobiliário urbano que potenciem 
as qualidades do espaço público. 
Em ambos os casos, o desenvolvimento na área do design e inovação 
apresenta-se como solução viável para tornar a empresa capaz de projetar 
equipamentos de qualidade e fornecer aos cidadãos soluções originais 
e aprazíveis. A constante evolução no desenvolvimento de novos produtos, 
com novos materiais e a observação do ser humano nos espaços públicos 
pode, eventualmente, antecipar tendências de comportamento, levando 
a empresa a identificar necessidades e a inovar. A inovação, desta forma, 
poderá encontrar-se explícita no dessenho das peças ou na tecnologia 
aplicada (materiais e métodos de produção).
Desta forma, a criação de um departamento de design e inovação poderá 
constituir uma mais valia no reposicionamento estratégico da empresa 
a nível nacional, tornando a mesma capaz de abordar mercados 
internacionais com maior qualidade e sustentabilidade financeira.

Fig. 3 - Empresa Concretex: Banco com Floreira integrada

Fig. 2 - Empresa Concretex: Floreira em Betão
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Relação da teoria com a prática

A componente teórica relacionada com o presente projeto de dissertação 
compreende três temas: espaço público, mobiliário urbano e design 
emocional. 
Entende-se por espaço público como a zona que envolve o equipamento 
urbano - daí a relação intrínseca existente entre os dois resultar 
na necessidade de entender conceitos relacionados com o mesmo. Assim, 
demonstrou-se relevante analisar as caraterísticas associadas ao espaço 
público, e, acima de tudo, a sua importância na qualidade de vida das 
pessoas, uma vez que este representa um espaço de encontro e lazer, 
utilizado para diversos objetivos e por um número considerável 
de pessoas, todas elas diferentes entre si. Este conhecimento revelou-se 
preponderante na atribuição da característica modular à linha de mobiliário 
urbano, por forma a responder a um maior número de necessidades e ser 
o mais flexível possível quanto à sua disponibilidade no espaço. Com 
a consideração deste tema, seria possível um maior conhecimento da zona 
envolvente, de todas as possibilidades e actividades permitidas 
e valorizadas pelos utilizadores. Assim, a projeção de algo inovador 
poderia surgir, através da compreensão do espaço público e observação 
das tendências comportamentais. Por sua vez, a análise dos seus 
constituintes permitiu focar a utilização da linha de mobiliário urbano para 
um determinado espaço, com características e possibilidades diversas. 
Seria, desta forma, relevante compreender de que forma o mobiliário 
poderia incrementar a qualidade do espaço em redor e da vida das 
pessoas, valorizando de igual forma a paisagem. Por isso, 
o equipamento urbano poderá ser visto como um factor influenciador 
na qualidade do espaço público, impulsionando uma maior adesão por 
parte dos cidadãos. 
Relativamente ao tema mobiliário urbano, a aquisição de conhecimento 
relacionado com conceitos de diferentes autores, permitiu uma maior 
compreensão sobre as funcionalidades atribuídas aos equipamentos 
urbanos, bem como as suas limitações e mais-valias. Desta forma foi 
possível desenhar uma linha que possibilitasse outros tipos 
de experiências e um maior conforto, respondendo às tendências 
comportamentais exibidas hoje em dia pelas pessoas no espaço público. 
Assim sendo, o mobiliário urbano surge compreendendo dois 
pressupostos: o primeiro prende-se com a convivência íntima que mantém 
com o espaço público, na medida em que é capaz de potenciar 
as qualidades do mesmo; o segundo correponde à relação emocional que 
as pessoas estabelecem com o produto, neste caso, equipamento urbano. 
Por isso, com base no conhecimento teórico adquirido, a linha 
de equipamento urbano foi projectada compreendendo alguns 
pressupostos: teria que corresponder às expectativas dos utilizadores 
do ponto de vista funcional, providenciar conforto e integrar-se no espaço 
público de forma natural, influenciando positivamente a paisagem.
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 Por fim, em relação ao design emocional, entende-se  a pertinência 
do mesmo relevante, na medida em que se define como uma disciplina 
que estuda a relação emocional entre os utilizadores e os produtos. Neste 
caso,  o estudo deste tema potenciou o desenho de uma linha capaz 
de influenciar emocionalmente de forma positiva, a vida das pessoas. Essa 
influência baseava-se não só pela qualidade estética e apelativa das peças 
de mobiliário urbano, mas também pela usabilidade agradável e respectiva 
funcionalidade. Assim sendo, o design emocional apresenta-se como uma 
disciplina decisiva na projeção de artefactos capazes de influenciar 
as emoções dos utilizadores. Os objetos são, por isso, emocionalmente 
competentes, e essa foi uma abordagem tida em conta no desenho das 
peças constituintes da linha de mobiliário urbano.
Em jeito de conclusão, é de ressalvar que os três temas relacionam-se 
entre si, na medida em que o mobiliário urbano mantém uma estreita 
relação com o espaço público e influencia as qualidades do mesmo. Por 
sua vez, o mesmo, enquanto artefacto, possui a capacidade 
de influenciar emocionalmente as pessoas e a partir daí, tornar-se-á 
possível a valorização do espaço público através do mobiliário urbano. 
Conclui-se portanto, a partir da relação existente entre os temas, 
a necessidade de desenvolver produtos capazes de responder não 
só a uma determinada função, mas também de serem agradáveis 
de contemplar e potenciarem a paisagem e experiência expressas 
no espaço público.
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Considerações metodológicas

O desejo de projetar algo físico para futura implementação pesou 
na escolha da empresa CONCRETEX para realização deste projeto 
de dissertação. A empresa revelou-se algo receptiva, durante 
o processo de escolha, em abraçar novos projetos que contribuíssem para 
o seu desenvolvimento de forma sustentável. A escolha da empresa recaíu 
sobre dois factores: o primeiro prendia-se com o facto da mesma, para 
além de desenhar os seus produtos, ser fabricante de betão, 
constituindo uma mais valia que poderia vir a ser aproveitada no futuro 
para desenvolvimento de novos materiais; o segundo factor surge com 
base na necessidade da empresa crescer financeiramente e fornecer 
produtos de qualidade que respondam às necessidades actuais dos 
utilizadores.
Após a escolha da empresa, revelou-se prudente analisar o seu catálogo 
de produtos, identificar problemas e destacar os pontos fortes. Desta forma 
foi possível compreender a lógica evolutiva e o seu posicionamento 
no mercado nacional, assim como a relevância da problemática 
identificada e as limitações da empresa.
Posteriormente, deu-se início à componente teórica, dividida em três 
tópicos : espaço público, mobiliário urbano e design emocional. 
Desta forma, realizou-se um estudo do espaço público através da análise 
de teorias e perspectivas defendidas por diferentes autores, 
através das quais se revelou possível entender a importância do espaço 
público na vida das pessoas e as características principais dos seus 
constituintes.
Em seguida, após conclusão do estudo do espaço público, e sendo este 
um projeto de dissertação que consiste no desenho de uma linha 
de mobiliário urbano, verificou-se conveniente adoptar alguns 
conceitos relacionados com o mobiliário urbano. Por conseguinte, 
tornava-se necessário compreender a sua influência no espaço público 
e no bem-estar dos utilizadores, bem como o protagonismo do assento 
na linha de mobiliário urbano, no espaço onde este se insere 
e na qualidade de vida das pessoas.
No terceiro e último tópico, design emocional, procurou-se destacar 
a ligação emocional que estabelecemos com os produtos e a sua 
relevância na utilização dos mesmos. Foram ainda abordados 
os elementos práticos do design de produto, nomeadamente a estética 
(forma, textura, cor),a ergonomia (usabilidade e funcionalidade) 
e a tecnologia (materiais e processos de produção), bem como o papel 
da atração e do prazer na interação emocional.
Após a análise e interiorização de conhecimento relativo à componente 
teórica, foram selecionados e analisados exemplos de estudo relacionados 
com espaços públicos (parques recreativos) e linhas de mobiliário urbano. 
A análise relativamente aos parques recreativos, consistiu no resumo das 
atividades disponibilizadas pelos mesmos. No que diz respeito às linhas 
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de mobiliário urbano, a análise sustentou-se nos elementos práticos 
do design de produto, nomeadamente a estética, a ergonomia 
e a tecnologia.
Em seguida deu-se início ao desenvolvimento projetual, suportado por toda 
a componente teórica e conhecimento adquiridos anteriormente. 
Em primeiro lugar, após seleção de um conceito, procedeu-se ao seu 
desenvolvimento. Posteriormente, foram efectuados imensos esboços 
e novas ideias foram surgindo. O projeto foi ganhando forma e durante 
o seu desenvolvimento surgiu a necessidade de realizar uma maquete 
à escala real para melhor compreensão dos métodos de produção, 
da ergonomia e escala associadas à linha de mobiliário. O erros 
relacionados com a ergonomia da peça foram identificados 
e corrigidos. De igual forma, as falhas relacionadas com método 
de produção da maquete foram destacadas e corrigidas posteriormente. 
Por isso, a realização da maquete revelou-se fundamental para 
identificação de todos os erros associados e consequente correção dos 
mesmos. Por fim, e já com a forma decidida para todas as peças, 
as mesmas foram modeladas para divulgação comercial. 

1 - Análise da empresa e do seu catálogo de produtos

2 - Início da componente teórica: Espaço público - noções, abordagens, tipologias, caraterísticas e constituintes

3 - Mobiliário urbano - constituintes, funções, caraterísticas, definições e relação com espaço público

4 - Design Emocional - abordagens, elementos constituintes e papel da atração na relação emocional

5 - Desenvolvimento conceitual - seleção e desenvolvimento de conceitos com base no suporte teórico

6 - Desenvolvimento da maquete 

7 - Desenvolvimento do método de produção - materiais e idealização do fabrico industrial das peças

8 - Modelação e renderização da linha de mobiliário idealizada

9 - Desenvolvimento de folheto para divulgação comercial - promoção da linha de equipamento urbano

10 - Escrita da tese 
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O cronograma elaborado foi cumprido, no entanto, foram surgindo algumas 
pequenas modificações. As modificações compreenderam essencialmente 
o tempo dedicado à componente teórica, que foi superior ao que 
inicialmente foi previsto. De igual forma, a escrita da dissertação assim 
como a sua estruturação ocupou mais tempo do que aquele referenciado. 
No entanto, a maior parte do cronograma foi respeitada e o mesmo 
constituiu um auxiliar na divisão de tarefas e planeamento do projeto 
de dissertação.
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Estrutura da dissertação

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos. 
O primeiro capítulo diz respeito à introdução, enquanto que o segundo 
envolve a componente teórica e compreende todos os temas abordados 
no estado da arte. O terceiro capítulo envolve os estudos de caso 
e o quarto concentra todo o desenvolvimento projetual. O último capítulo 
envolve a conclusão, considerações finais e contribuições para o futuro.
No primeiro capítulo é realizada uma breve introdução da empresa 
CONCRETEX. O problema, bem como a sua relevância são destacados 
e a relação da prática com a teoria é apresentada.
Já no segundo capítulo, dá-se início à componente teórica. Nele são 
abordados três temas principais: espaço público, mobiliário urbano 
e design emocional. Em cada um destes temas são selecionados 
alguns conceitos e abordagens relativos a autores destacados da àrea 
em questão. Relativamente ao primeiro tema abordado, espaço público, 
realiza-se ainda uma análise aos elementos constituintes e respetivas 
características. 
No segundo tema, mobiliário urbano, é identificada a relação do mesmo 
com o espaço público, destacando o protagonismo do assento. O último 
tema abordado no estado da arte centra-se no design emocional. Neste 
caso, para além dos conceitos e abordagens, procede-se à compreensão 
da relação existente entre os utilizadores e o produto. Da mesma forma, serão 
revelados os elementos práticos do design de produto, nomeadamente 
a ergonomia, estética e tecnologia.
No capítulo três dá-se a apresentação de alguns exemplos de estudo 
relacionados com espaços públicos e linhas de mobiliário urbano. As linhas 
de mobiliário urbano selecionadas são analisadas de acordo com as suas 
qualidades estéticas, conceito e tecnologia utilizada (materiais e métodos 
de produção). De igual forma, os espaços públicos escolhidos são 
examinados mediante as actividades que possibilitam aos seus utilizadores, 
bem como a qualidade das paisagens que os constituem.
O quarto capítulo, aborda as questões de componente prática. Neste, inicia-se 
o desenvolvimento projectual. O capítulo começa com uma introdução 
ao conceito explorado, e é a partir daí que são exibidos todos os esboços  
e maquetes realizados, bem como a consequente divulgação comercial dos 
produtos projetados.
O quinto e último capítulo envolve a conclusão, que inclui as considerações 
finais, contribuições para o futuro e respetiva bibliografia.
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Capítulo II

1 O espaço público
 
 1.1 Conceitos e abordagens 
 1.2 A sua importância
 1.3 A Qualidade do Espaço Público
 1.4 Elementos Constituintes

1.1 Conceitos e abordagens

  “In some cities walking and public life are disappearing, 
  emphasizing that life is becoming more and more privatized. 
  In other cities public life is carefully supported by the introduction
  of good pedestrian environments in order to supplement the
  private life spheres with a well-functioning public domain offering
  a wide range of attractive public activities. The fact that people 
  in all parts of the world respond eagerly and enthusiastically 
  to these new opportunities for walking and participating in public 
  life in public spaces, indicates that walking environments and
  other types of public spaces where people can meet are important
  assets in present day society (possibly even more so than 
  20, 30 or 50 years ago). In a world being steadily privatized public
  spaces are gaining in importance” (Gehl1 ; Søholt 2, 2002, p. 7). 

O conceito de espaço público pode ser definido de diferentes formas 
e por vários autores. Ao definir espaço público, geralmente definimo-lo 
tendo como base a sua área de ocupação e estrutura, assim como os usos 
que lhe estão associados e os elementos que o constituem. 
O espaço público “varia com a classe, grupo étnico, idade, estruturas 
e tipo de especialização funcional do bairro onde se localiza” (Serdoura3, 
2007, p. 155). São espaços “importantes para as pessoas das mais
variadas culturas”, e têm que ser acessíveis a todos, independentemente 
da idade, capacidade, origem ou rendimento. É por isso importante que
os espaços possibilitem a escolha em termos de mobilidade e acesso
a diferentes actividades, edifícios e recursos. 
Ao longo dos anos, a definição de espaço público tem variado, de autor 
em autor, consoante a forma de como os espaços se têm materializado, 
quer na área que ocupam, quer na sua estrutura e usos que lhes são 
atribuídos, assim como no tipo de mobiliário urbano que disponibilizam. 
Enquanto que no passado estes espaços estavam associados apenas 
à vida social e política, hoje em dia as suas funções compreendem 
componentes associadas ao recreio e lazer.
No entanto, é necessário que estes espaços sejam caracterizados pela 

1 Jan Gehl é um arquiteto 
e urbanista dinamarquês, 
professor universitário 
aposentado e consultor, cuja 
carreira foi construída com 
base no princípio de melhorar 
a qualidade de vida urbana 
através da reorientação 
do planeamento urbano 
em favor de pedestres 
e ciclistas.

2 Helle Søholt é sócia 
fundadora e diretora geral da 
Gehl Achitets, um escritório que 
pensa a construção de cidades 
para pessoas. Helle defende 
um planeamento urbano onde 
o cidadão seja o foco principal, 
onde os espaços públicos 
sejam a sala de estar da 
cidade. 

3 Francisco Serdoura 
licenciou-se em Arquitectura 
pela Faculdade de Arquitectura 
da Universidade Técnica de 
Lisboa em 1986. Iniciou a sua 
actividade ainda durante a 
licenciatura, no escritório do 
Arq.º Carlos Oliveira Ramos. 
Após terminar a licenciatura, 
colaborou com o Professor Arq. 
Joaquim Braizinha.
Actualmente é Professor 
Auxiliar, na Faculdade de 
Arquitectura, Departamento 
de Projecto de Arquitectura, 
Urbanismo e Design, 
lecionando em cursos de 
graduação e pós-graduação.
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versatilidade e diversidade, suportada nas transformações 
comportamentais que se têm vindo a verificar no espaço público nos 
últimos anos. Por essa razão, procurar-se-á apresentar abordagens 
contemporâneas elaboradas por diversos autores da actualidade para 
a definição de espaço público, no sentido de estabelecer uma linha 
comum entre os conceitos enunciados.
Quanto à sua função, Mora4 destaca a importância dos espaços públicos 
ao possibilitarem a relação entre diferentes cidadãos e as suas atividades, 
assim como incentivam o encontro e o contacto do ser humano com
a natureza (Mora, 2009, p. 3). Por isso, este espaço deve ser visto como:

  “motor de novas perspectivas na cidade, o palco para
  o desenvolvimento das necessidades coletivas e da vida
  pública, o gerador da identidade do local, determinante 
  da sua paisagem, indissolúvel com a natureza, as pessoas
  e as suas dinâmicas”.

Já a geógrafa Marlene Duarte sublinha a importância do espaço público 
como meio de interação entre Homem e sociedade em que está inserido, 
defendendo os espaços como elementos que equilibram a vida urbana, 
pois é nesses espaços onde estas interações se processam. Desta forma, 
a definição da autora aponta para espaços que se “constituem como
elementos estruturantes e organizativos da forma urbana”, permitindo um 
“funcionamento equilibrado do sistema urbano”, apresentando um “papel 
integrador ao permitir a ligação e continuidade territorial e funcional
da cidade”, enquanto que “fundam e consolidam laços sociais
ao se constituírem palcos de manifestações várias que contribuem para
a qualidade de vida” (Francisco, 2005, p. 2). 
Os espaços públicos devem, por isso, ser considerados marcos 
de identidade da cidade, que acolhem utilizadores de grupos sociais 
diferentes. A autora considera ainda que os espaços públicos apresentam 
uma tradução espacial e caracterizam-se de diferentes formas consoante 
uma “especificidade própria que os caracteriza e que os individualiza”. 
Portanto, a autora classifica-os mediante sete parâmetros distintos: 

 - propriedade: privado ou público; 
 - morfologia: aberto ou fechado;
 - projeção: horizontal ou vertical; 
 - uso: pedonal, motorizado ou multimodal; 
 - acesso: limitado ou ilimitado; 
 - função: passagem, transição ou estadia; 
 - atratividade: local e urbana

4 Arquiteta formada pela ULA . 
Obteu em Heriot Watt 
University Sicentiae o seu 
Mestrado em Design Urbano. 
Ganhou experiência em 
planeamento 
e gestão urbana e regional. 
Sua atividade académica 
compreende as áreas 
ambientais e funcionais da 
cidade, sobre a qual exerce seu 
trabalho de ensino, pesquisa 
e extensão . É representante 
da Faculdade de Arquitetura e 
Arte, na Comissão de Assuntos 
Ambientais da ULA .

Equipamentos para Requalificação do Espaço Público
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1.2 A sua importância

  “As cidades são locais de encontro e os espaços públicos são 
  os locais que possibilita esses encontros” 
  (Ghel; Gemzoe5, 2000, p.7).

É necessário perceber a influência que o espaço público tem na vida das 
pessoas, para que a sua importância e objetivo no quotidiano dos 
utilizadores seja entendida.
Os espaços públicos são locais que possibilitam contacto com o ar livre 
e oportunidades para recreio ou desenvolvimento de atividades físicas, 
desportivas e culturais, fundamentais para uma melhor qualidade de vida 
(Gehl, 2002), permitindo ao mesmo tempo que as pessoas criem relações 
umas com as outras e que interajam (Stone, 1992). As motivações que 
levam as mesmas a não abdicarem do espaço público passam pelo 
conforto, relaxamento, envolvimento com o meio ambiente e a descoberta 
(Stone, 1992).
Em muitas situações, os espaços públicos são encarados como um local 
de refúgio e escape ao stress existente no meio urbano, pois as pessoas 
necessitam de relaxar, aproveitar o descanso e desfrutar dos elementos 
naturais que o mesmo consegue e deve oferecer.
São os espaços públicos que dão identidade às cidades e sem bons 
espaços públicos, não poderão haver grandes cidades (Project for Public 
Spaces6 , 2010).
De todas as mais-valias criadas a partir do disponibilização de espaços 
públicos de qualidade, a organização Project for Public Spaces elege 
as seguintes dez:

 - Apoiar as economias locais;
 - Atrair investimento;
 - Atrair Turismo; 
 - Promover atividades culturais; 
 - Encorajar o voluntariado; 
 - Reduzir o crime; 
 - Melhorar a segurança pedonal; 
 - Aumentar o uso de transportes públicos; 
 - Melhorar a qualidade de saúde pública e circulação 
   pedonal; 
 - Melhorar e proteger o ambiente. 

5 Lars Gemzoe é arquiteto
e professor de Desenho
Urbano no “ Center for Public 
Research Space” na Faculdade 
de Arquitetura na Academia 
Real Dinamarquesa de Belas 
Artes e na DIS,
em Copenhaga. Lecionou 
conferências em escolas
de arquitetura nos EUA , 
Canadá, Colômbia , Uruguai , 
Japão, entre outras.
Gemzoe é também um parceiro 
associado ao Gehl Architects 
(consultores de qualidade 
urbana) em Copenhaga .

6 Organização sem fins 
lucrativos de planeamento , 
design e organização 
educacional dedicada a ajudar 
as pessoas a criar e manter 
espaços públicos, construíndo 
comunidades mais fortes. 
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Segundo Beck7 (2009), um espaço público de qualidade terá que ser:

 - Limpo;
 - Acessível;
 - Atrativo;
 - Confortável;
 - Inclusivo;
 - Vital e Viável;
 - Funcional;
 - Distinto;
 - Seguro;
 - Robusto.

7 Assessora de pesquisa
do espaço público
na CABE- Comission for 
Architecture and the Built 
Environment

Equipamentos para Requalificação do Espaço Público
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1.3 A qualidade do Espaço Público

A avaliação dos espaços públicos tendo em conta a sua qualidade, 
depende essencialmente da análise das atitudes e comportamentos dos 
utilizadores no espaço. É por isso necessário perceber quais 
as características que transformam os espaços em locais agradáveis.
A organização Projecto for Public Spaces, na avaliação de milhares 
de espaços públicos, identificou 4 qualidades fundamentais comuns 
à maior parte dos espaços de sucesso avaliados: são acessíveis ; 
possibilitam uma enorme variedade de atividades ; o espaço é confortável 
e tem uma boa imagem ; e, finalmente , é um lugar sociável (fig. 4).

A acessibilidade pode ser avaliada tendo em conta os acessos que 
o espaço estabelece com o que o rodeia; acessos esses que devem ser 
facilitados, visíveis e perceptíveis a longas distâncias. 
Para além da acessibilidade, o conforto e imagem que um espaço pode 
apresentar são considerados pontos-chave para o sucesso do mesmo. 
O conforto inclui a sensação de segurança percepcionada pelas pessoas, 
a limpeza do espaço bem como a disponibilidade de lugares para 
descansar. 
Relativamente às actividades, o espaço oferecendo possibilidades 
de recreio e lazer, fornece às pessoas uma razão para utilizarem o espaço 
de forma assídua e pontual. 
Por fim, a sociabilidade é uma qualidade difícil de adquirir, no entanto, uma 
vez atingida, torna-se numa característica inconfundível, pois quando 
as pessoas encontram amigos e se sentem confortáveis ao interagir com 
estranhos, tendem a sentir uma forte ligação com a sociedade 
e consequentemente com o espaço.

Fig. 4 - Project for Public Spaces: Principais caracteristicas de um Espaço Público de sucesso
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Contrariamente, Mora destaca que a qualidade do espaço público deve 
ser avaliada pela intensidade e qualidade das relações que este 
permite, identificando três grandes aspetos referenciadores para 
a avaliação da qualidade do espaço público: os físico- naturais, 
os urbano-arquitetónicos e os socio-culturais (Mora, 2009).
Os primeiros estão associados às condições do ambiente natural, como
os fatores climatéricos e meteorológicos; os segundos dizem respeito
às características espaciais, funcionais, estéticas e ambientais;
e os terceiros são compreendem os padrões culturais de resposta
a princípios de convivência, onde se manifesta um sensível equilíbrio entre 
os requisitos da vida individual e social.
No entanto, alguns autores procuraram destacar qualidades desejáveis nos 
espaços públicos. Enunciam-se aqui duas abordagens distintas: 
a primeira de Kevin Lynch8 (2008) e a segunda, mais recente, 
manifestada por Mathew Carmona, Steve Tiesdell, Tim Heath e Taner Oc.
Segundo Lynch, o grau de desempenho do espaço público é determinado 
pela sua capacidade em fornecer necessidades biológicas, psicológicas, 
sociais e culturais para os seus utilizadores.
Para isso, Lynch identificou cinco dimensões essenciais no desempenho 
do desenho urbano:

 - Vitalidade: o grau em que a forma dos espaços suporta
 as funções, os requisitos biológicos e as capacidades 
 dos seres humanos;
  
 - Sentido: o grau em que locais podem ser claramente
 percepcionados e estruturados no tempo e no espaço
 pelos usuários;

 - Adequação: o grau em que a forma e a capacidade 
 dos espaços coincidem com o padrão de comportamentos
 que as pessoas desempenham ou querer desempenhar;

 - Acesso: a capacidade de alcançar outras pessoas, 
 atividades, recursos, serviços, informação ou lugares, 
 incluindo a quantidade e diversidade de elementos que
 podem ser alcançados;

 - Controlo - o grau em que aqueles que usam, trabalham
 ou residem num determinado local podem criar e gerir 
 o acesso ao espaço e às atividades. 

8 Kevin Andrew Lynch foi um 
urbanista e escritor.
Estudou na Yale University, 
no estúdio Taliesin com Frank 
Lloyd Wright e no Instituto 
Politécnico Rensselaer.  
Sua importante contribuição ao 
planejamento urbano deu-se 
através de pesquisas empíricas 
sobre como os indivíduos 
observam, percebem e 
transitam na paisagem urbana. 
Seus livros exploram questões 
tais como a presença do tempo 
e da história no ambiente 
urbano, como os ambientes 
urbanos afetam as crianças 
ou como aguçar a percepção 
humana acerca da forma 
física das cidades e regiões, 
constituindo assim uma base 
conceitual para um bom 
desenho urbano.

Equipamentos para Requalificação do Espaço Público
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Relativamente à segunda abordagem, na publicação “Public Spaces – 
Urban Spaces, The dimensions of Urban Design”, a equipa de Mathew 
Carmona9, Steve Tiesdell10, Tim Heath11 e Taner Oc12 identifica alguns 
critérios para o desenho sustentável dos espaços, incidindo em quatro 
grandes temas: Edifícios, Espaços, Quarteirões e Localidades. 
Os critérios resumem-se em:

 - Diversidade e escolha: mistura de usos ao longo das 
 ruas e no interior dos quarteirões; desenho para o modo
 pedonal e para o ciclismo; combate à privatização do
 domínio público; remover as barreiras à acessibilidade
 local;

 - Distinção: refletir a forma urbana, cidade-paisagem e
 caráter local no projeto; reter recursos distintivos do local;
 projeto para o senso de lugar - distinção local; manter 
 grupos de construção importantes e espaços;

 - As necessidades humanas: proporcionar espaços 
 públicos legíveis e de alta qualidade; combater o crime
 através do desenho do espaço e da sua gestão; aumentar
 a segurança através da redução de conflitos entre 
 pedestres e veículos; projeto para o contacto social e para
 as atividades infantis com segurança;

 - Suporte biótico: desenho de paisagismo robusto 
 e renovação das árvores de rua, incentivar o verde 
 e a criação de jardins privados;

 - Concentração: reduzir o espaço disponibilizado às vias 
 e ao estacionamento; aumentar a vitalidade através 
 da concentração de atividade;

 - Robustez e resistência: desenhar espaços robustos,
 utilizáveis para muitas funções; espaços que possam
 acomodar acima - e abaixo – do solo diversas 
 infraestruturas; design para espaço útil;

 - Eficiência dos recursos: desenho que permita 
 a penetração do sol; desenho que induza a redução 
 da velocidade e restrinja a circulação de veículos; desenho
 que reduza a velocidade do vento e melhore o microclima;
 uso de materiais locais, naturais; captura e reciclagem 
 da água;

9 Matthew Carmona é 
professor de Planeamento e 
Desenho Urbano na Escola 
Bartlett do Planeamento, 
UCL . Foi conferencista na 
Universidade de Nottingham 
e antes disso trabalhou como 
pesquisador na Strathclyde. 
Sua pesquisa centrou-se no 
contexto da política para a 
entrega de ambientes de 
melhor qualidade. 

10 Tiesdell foi professor de 
Políticas Públicas na 
Universidade de Glasgow e 
um dos principais designers 
urbanos académicas do Reino 
Unido.

11 Tim Heath é um professor 
da cadeira de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de 
Nottingham. Ele é um arquiteto 
e urbanista que está 
ativamente envolvido em 
pesquisa , ensino e prática .
Os seus interesses de pesquisa 
do são amplos e abrangem 
arquitetura e desenho urbano.

12 Taner Oc é professor na 
Escola do Ambiente Construído 
no Instituto de Planeamento 
Urbano da Universidade de 
Nottingham. Seus interesses 
de pesquisa incluem o plan-
eamento urbano , as cidades 
mais seguras , a regeneração 
urbana e design urbano.
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 - Auto-suficiência: incentivar a autopoliciamento através
 do design; proporcionar espaço para o pequeno comércio;
 proporcionar facilidades de estacionamento de bicicletas;

 - Redução da poluição: reduzir superfícies duras 
 e de run-off; incluir instalações de reciclagem; projetar uma
 boa ventilação do espaço para evitar a acumulação 
 de poluição; dar prioridade ao transporte público;

 - Stewardship: responder e melhorar o contexto; gerir 
 o domínio público; permitir a personalização do espaço
 público; introduzir acalmia de tráfego.

Equipamentos para Requalificação do Espaço Público
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1.4 Elementos constituintes

O espaço público possui diferentes elementos constituintes, desenhados 
para responder a diferentes necessidades e utilizadores.
Segundo Alves13 existem 5 elementos constituintes do espaço público 
urbano. As Ruas, Praças e Largos, Memoriais, Mercados e Feiras/espaços 
comerciais e os Espaços Verdes, representam os espaços 
públicos urbanos com maior importância na cidade (Alves, 2003). 

 - A Rua: pode ser dividida em quatro diferentes tipos: 
 pedonais, exclusivas ao movimento pedonal, tais como
 rampas, plantas, quiosques ou esplanadas; percursos,
 que podem ser definidos como segmentos da cidade onde
 as pessoas se movem a pé; ruas dominantemente 
 motorizadas, onde existe uma forte implementação 
 do tráfego autóvel, e, finalmente, ruas de tráfego 
 restrito, usadas como espaço público aberto, muitas vezes
 arborizadas, mas que apresentam restrições de acesso
 aos veículos motorizados em prol do peão;

 - Praças e Largos: podem ser divididas em três diferentes 
 níveis, diferenciam-se por praças, pequenos largos 
 e “corporate plaza”: as raças caracterizam- se por estarem
 normalmente associadas ao desenvolvimento histórico 
 dos centros da cidade, agregadas a edifícios mais 
 importantes ou simplesmente no encontro de ruas; 
 os Pequenos Largos, por sua vez, resultam do encontro 
 de ruelas ou caminhos e, dada a sua ligação a unidades
 tipológicas, detêm muitas vezes carácter semi-público; 
 por fim, as “corporate plaza”, desenvolvidas como parte
 integrante de novos edifícios de escritórios e/ou comércio,
 apresentam- se como praças para usufruto público;

 - Memoriais: denominados como espaços de homenagem
 ou de celebração, caracterizam-se por serem espaços 
 de carácter público que eternizam acontecimentos 
 ou personagens importantes;

  

13 Professor Associado  
Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto.
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 - Espaços Comerciais: apresentando-se em 3 diferentes
 tipologias, compreendem largos de mercados e de feiras,
 “atria / indoor marketplaces” e em centros comerciais 
 centrais. Os largos de mercados e de feiras, manifestam-se
 como sendo mercados ou feiras permanentes que ocorrem
 em espaços abertos ou nas ruas; “atria / indoor 
 marketplaces” caracterizam-se como espaços interiores 
 de carácter privado, que se desenvolvem na forma 
 de grande átrio interior, corredor pedonal ou praça, 
 encerrados entre si; já os centros comerciais centrais 
 definem-se como áreas interiores, comerciais e privadas;

 - Espaços Verdes: caracterizam-se por parques urbanos,
 jardins, recintos ou pátios, vias verdes, entre outros.

Por outro lado, Francisco (2005) prefere dividir o espaço público nos 
seguintes grupos de categorias:

 - Corredores e Elementos Estruturantes: pontes, viadutos
 e túneis motorizados; avenidas; ruas dominantemente 
 motorizadas; ruas exclusivamente pedonais; ruas 
 de trânsito restrito; rotundas; passagens desniveladas 
 pedonais (aéreas e subterrâneas), ciclovias; eixos 
 ferroviários, entre outros; 

 - Estações e Paragens de Transporte Público: rodoviário,
 ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo; 

 - Estacionamento de Transporte Privado: silos; parques 
 de estacionamento; lugares de estacionamento; 

 - Praças e pracetas, Largos e Passeios; 

 - Espaços Comerciais: centros / núcleos comerciais; 
 mercado e largo de feiras; 

 - Espaços Verdes de Recreio e Lazer: parques urbanos;
 corredores verdes; jardins e espaços verdes; hortas 
 urbanas; frentes marginais de rio ou de mar; espaços 
 de recreio e lazer; recintos de recreio e lazer; 

 - Espaços de Transição: espaços intersticiais; logradouro;
 espaços exteriores dos edifícios e sua envolvente; 
 escadarias;
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 - Infraestruturas de Subsolo: rede de abastecimento 
 de água potável; rede de distribuição de energia elétrica 
 e de gás; rede de drenagem de águas pluviais e de águas
 residuais; rede de recolha de resíduos sólidos urbanos;
 rede de semáforos; rede de telecomunicações e cabos 
 de televisão; 

 - Outros Espaços: cemitérios, entre outros.

Mora entretanto, apresenta quatro grandes tipos de espaços públicos –
a praça, a rua, o parque e a frente de água. A autora explica que
atualmente se devem acrescentar duas novas tipologias: o espaço público 
interior e o espaço público informal (Mora, 2009). Relativamente às praças, 
as mesmas definem-se como lugar de referência que relaciona diferentes 
componentes da estrutura urbana. Já os parques, compreendem 
um espaço livre destinado à recreação, embelezamento espacial, 
desporto, descanso, contacto com a natureza e lazer. As ruas, 
no entanto, podem ser consideradas como lugares utilitários, fundamentais 
para a mobilidade e estruturação física, que limitam o público do privado. 
Podem eventualmente ser consideradas lugares de encontro espontâneo. 
Em relação ao espaço público interior, o mesmo enquadra-se entre 
diversas edificações e equipamentos com certos níveis de controlo e que 
cumprem funções públicas para a população. Por fim, o espaço 
informal consiste no uso espontâneo de outro espaço, por inexistência 
ou condições precárias de desenho dos espaços tradicionais.
Os espaços públicos providenciam benefícios ambientais, aliviando a vida 
urbana, nomeadamente quando se categorizam em parques, espaços 
verdes, frentes de água e áreas ecológicas.
O Parque Urbano, com predominância de cobertura vegetal, é geralmente 
destinado ao uso comum para estabelecimento de relações humanas 
de diversão, recreação, lazer, desporto, convivência comunitária, 
educação e cultura (Bitar, 2006). As possíveis e múltiplas finalidades
de parques urbanos, referidas pela autora compreendem três valores: 
ecológico, socioeconómico e de paisagem arquitetónica. O valor ecológico 
prende-se com o controlo de emissões, criação de microclima, controlo 
de habitat (fauna e flora), absorção de ruído e exploração 
da biodiversidade; o valor socioeconómico pressupõe o desenvolvimento 
de actividades recreativas, desportivas e culturais, oferece conforto mental 
e agradáveis momentos de descanso, promove a saúde física e mental, 
oferece bens materiais e fomenta a convivência comunitária; o valor 
associado à paisagem arquitectónica revela-se inportante na medida em 
que consegue reduzir o brilho e reflexo do sol, propiciando elementos 
harmonizantes e de transição e melhorando a fisionomia do lugar.
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Os benefícios para os utentes de parques e espaços verdes de elevada 
qualidade, bem geridos e mantidos, de acordo com Beck (2009), podem 
incluir:

 - Benefícios ao nível da saúde física e mental através 
 do exercício e do contato com a natureza; 

 - Benefícios Económicos, pela facilidade de aceder 
 a um serviço público livre e gratuito;

 - Benefícios educacionais e de desenvolvimento infantil
 devido às oportunidades disponibilizadas de explorar 
 a natureza, com atividades de aventura e risco; 

 - Oportunidades de desenvolvimento pessoais através 
 da possibilidade de criar e gerir atividades e iniciativas 
 de voluntariado; 

 - Melhoria geral da qualidade de vida das pessoas, 
 contribuindo para a sua felicidade e bem-estar.

Por outro lado, segundo Fonseca (2010), os benefícios introduzidos pela 
existência de áreas verdes incluem:

 - Atenuação do fenómeno de ilha de calor, aproximando 
 a temperatura da cidade à do espaço envolvente;

 - Regularização do ciclo hidrológico, diminuindo a área 
 de solo urbano impermeabilizado e contribuindo para 
 a redução dos efeitos erosivos do solo;

 - Redução do nível de ruído na cidade;

 - Redução da velocidade do vento, devido ao efeito 
 de barreira e de atrito;

 - Purificação e na filtragem do ar da cidade, quer pela 
 absorção de CO2 e libertação de O2, quer pela absorção,
 fixação e transformação de gases potencialmente 
 perigosos em formas mais benignas e na fixação 
 de poeiras;

 - Incremento da biodiversidade.
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Os espaços verdes também incorporam elementos esteticamente 
agradáveis, produzindo sensações de bem-estar e de tranquilidade, 
enquanto valorizam a paisagem urbana.
Outros autores, como os autores Caporusso e Matias enumeram, de igual 
forma, alguns benefícios que as áreas verdes constituem para a saúde 
mental e física da população, definindo especificamente as funções que 
consideram que estes espaços deverão possuir ou desempenhar
(Caporusso; Matias, 2008). São elas: 

 - Função social: lazer;
 
 - Função psicológica: alívio das tensões diárias, lazer,
    recreação, contemplação;
  
 - Função educativa: função ambiental;
  
 - Função ecológica: vegetação-solo-fauna, clima 
    e qualidade do ar, água e solo;
  
 - Função estética: diversificação da paisagem 
    e embelezamento.

Os benefícios são os seguintes:

 - Controlo da poluição do ar e acústica;

 - Aumento do conforto ambiental;

 - Estabilização de superfícies; 

 - Abrigo à fauna;

 - Equilíbrio do índice de humidade no ar;

 - Proteção das nascentes;

 - Organização e composição de espaços 
    no desenvolvimento das atividades humanas;

 - Valorização visual e ornamental do ambiente;

 - Recreação;

 - Diversificação da paisagem construída.
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2 Mobiliário Urbano
 
 2.1 Introdução ao conceito
 2.2 Mobiliário urbano e o Espaço Público
 2.3 Classificação
 2.4 O Assento e o seu protagonismo 
 2.5 Mobiliário e o uso dos Espaços

2.1 Introdução ao conceito

De um modo geral, o termo “mobiliário” é entendido como uma seleção 
de móveis com inúmeras funções. Por outro lado, o termo “urbano” 
refere-se a tudo o que pertence à cidade.
De acordo com o regulamento da Câmara Municipal de Lisboa, “devemos 
entender por mobiliário urbano, um conjunto de elementos, cuja 
implantação total ou parcial no espaço público, se destine a satisfazer uma 
necessidade social ou a uma prestação de serviços, de carácter sazonal 
ou temporário”.Por isso, o mobiliário urbano compreende todos 
os elementos públicos ou privados, disponibilizados no domínio 
público, com a possibilidade de serem facilmente instalados 
e desinstalados, com o objectivo de contribuírem para o conforto, 
protecção, prestação de serviços, informação e lazer dos utilizadores.
De acordo com Celson Ferrari “o mobiliário urbano é um conjunto
de elementos localizados nos lougradouros públicos ou em locais visíveis 
desses lougradouros e que complementam as funções urbanas de habitar, 
trabalhar, recrear e circular: cabines telefónicas, anúncios, postes, torres, 
bebedouros, paragem de autocarros, sanitários públicos, monumentos, 
chafarizes e fontes luminosas” (Ferrari, 2004, p. 240). Desse modo,
o mobiliário urbano defini-se como um conjunto de elementos 
projetados e instalados no espaço público da cidade, de cariz utilitário 
ou de interesse urbanístico e cultural.
No entanto, para José Lamas14 “o mobiliário urbano é constituído por
elementos móveis que mobilam e equipam a cidade: o banco, o chafariz,
o cesto de papéis, o candeeiro, a sinalização, ou já com uma dimensão
de construção, como o quiosque e o abrigo de transportes” (Lamas, 2010, 
p. 98). Refere ainda que “o mobiliário urbano se situa numa dimensão
sectorial, à escala da rua, não podendo ser considerado de ordem
secundária, dadas as suas implicações na forma e equipamento
da cidade. É também de grande importância, para o desenho
e organização da cidade, e para a qualidade do espaço e comodidade” 
(Lamas, 2010, p. 108-110). Lamas quer com isto dizer que a presença 
destes elementos no espaço público contribuem para um aumento 
de qualidade de vida na cidade, assim como da sua imagem.
Para o arquiteto Josep Serra15 “a finalidade destes elementos de mobiliário 
e micro-arquitetura urbana, quando instalados nos espaços 

14 José Manuel Ressano 
Garcia Lamas é arquiteto, 
nascido e formado em Lisboa, 
Portugal, e doutor em urban-
ismo. Autor do conhecido livro 
“Morfologia Urbana e Desenho 
da Cidade”, é 
professor catedrático da 
Faculdade de Arquitetura 
da Universidade Técnica de 
Lisboa. Realizou numerosos 
projetos de arquitetura e planos 
de urbanismo, tendo recebido, 
em 1997/98, o “Prémio de 
Mérito Especial” do Conselho 
Europeu de Urbanistas.

15 O catalão Josep Maria 
Serra Majem é diretor de um 
dos principais escritórios de 
design para o mobiliário urbano 
em Barcelona, o Santa&Cole. 
Este escritório foi responsável 
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públicos, surgem com o propósito comum de oferecer serviços aos 
cidadãos; serviços que têm usos e funções muito diferentes, já que estes 
foram surgindo consoante as novas necessidades da cidade; 
a comunicação,
o lazer, o descanso, a manutenção, a limpeza, a limitação e a organização 
dos espaços pedestres e do tráfego” (Serra, 2000, p.18). Dessa forma,
o mobiliário sendo da cidade e para a cidade, facilita e enriquece 
a vida no exterior, pois o mesmo compreende um factor fundamental 
no carácter e fisionomia da cidade.
Por outro lado, Pedro Brandão16 define o mobiliário urbano como “todas
as peças ou equipamentos de pequena escala, instaladas ou apoiadas
no espaço público, que permitem um uso, prestam um serviço ou apoiam 
uma actividade” (Brandão, 2002, p.189).
Por isso, o mobiliário urbano apresenta-se como uma necessidade 
destinada a vários indivíduos, com comportamentos e hábitos distintos. 
Com base na observação do mobiliário urbano, entendemos a sua 
dimensão histórica e a sua relação com o espaço público, pois este nem 
sempre possuiu a mesma vivência e função, assim como os serviços 
prestados aos cidadãos diferiram de época para época ao longo 
da história das cidades. Por outro lado, a utilização do mobiliário urbano 
também influencia a identidade de um local, daí a importância de quem 
os desenha, interpretar a identidade do local e projectar consoante 
as necessidades identificadas.

16 Pedro Brandão é 
licencidado em Arquitectura 
pela ESBAL e doutorado em 
Espaço Público e Regeneração 
Urbana, pela Universidade de 
Barcelona.
Foi presidente da Associação 
dos Arquitectos Portugueses 
e do Centro Português de 
Design; e a nível internacional, 
presidente da Comissão de 
Ética do Conselho dos 
Arquitectos da Europa.
Criou e dirigiu o curso de 
Pós-graduação e Mestrado em 
Design Urbano e tem vários 
livros publicados sobre a 
temática do espaço público.
Presentemente é 
Secretário-geral da Europan 
Portugal, Professor Convidado 
no Curso de Arquitectura do 
IST, e Director da Associação 
Traços na Paisagem.

pelo projeto da Vila Olímpica 
de Barcelona entre outros.  
Serra também é autor de títulos 
importantes na área, como 
“Elementos Urbanos: mobiliário 
y microarquitectura” e “Manual 
d´elements urbans Barcelona – 
Espanha”.
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2.2 Mobiliário urbano e o espaço público

Hoje em dia existem sinais claros que a cidade e os espaços públicos 
urbanos necessitam voltar a ter um papel fundamental como espaços 
de relaxamento e vivência. 
O espaço público urbano sempre foi encarado como um lugar de encontro, 
comércio e circulação. De igual forma, a cidade era entendida como lugar 
de encontro e reunião entre as pessoas, assim como praça de comércio, 
onde bens e serviços eram disponibilizados.
Por isso, novos espaços urbanos são erguidos por todo o mundo com 
o objectivo de melhorar o equilíbrio entre as funções da cidade como lugar 
de comércio, encontro e circulação para uma nova vida urbana (Gehl; 
Gemzoe, 2002). Esses espaços são formados por elementos de mobiliário 
urbano que variam de forma, dimensão e função, tais como: bancos 
e cadeiras, bebedouros, mesas, floreiras, cinzeiros, papeleiras, elementos 
de protecção e separação, suportes informativos e publicitários, 
expositores, quiosques, paragens de autocarro entre muitos outros.
O design dos espaços públicos urbanos é cada vez mais importante para 
o desenvolvimento do bem-estar dos cidadãos. Cabe portanto aos 
designers debruçarem-se com a maneira como se vive e se utiliza 
o espaço público, pois os seus desenhos podem atribuir às cidades uma 
identidade única, influenciando de forma positiva a economia local, 
realçando a história e a cultura de uma sociedade (Minguet, 2007).  
O mobiliário urbano tem como objetivos específicos (Brandão, 2002):
 

 - Assegurar funcionalidade e polivalência no uso;
 
 - Proteger a saúde e o bem-estar do cidadão;
  
 - Facilitar a acessibilidade e utilização por pessoas 
 de mobilidade reduzida;

 - Reforçar a identidade do local;

 - Constituir uma família formal, coerente com a área urbana
 em que se integra; 

 - Evitar uma panóplia excessiva de objectos; 

 - Valorizar a paisagem urbana.
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Entre outros factores que podem condicionar estes objetivos há que 
considerar: 

 - Fatores culturais: boa relação afectiva e simbólica com
 os utentes e a imagem da cidade; 

 - Fatores ambientais: adequação à temperatura, 
 precipitação, vento e iluminação dos locais;

 - Fatores económicos: custo, manutenção, durabilidade 
 e resistência à agressão, ao uso e ao vandalismo;

 - Fatores sociais: carácter amigável do uso, e respeito
 pela diversidade de utentes.
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20 Possui graduação em 
Desenho Industrial pela 
Universidade Federal da 
Paraíba, mestrado em 
Sociologia Rural pela 
Universidade Federal da 
Paraíba e doutorado em 
Desenvolvimento Urbano 
pela Universidade Federal de 
Pernambuco. Atualmente é 
professor adjunto da 
Universidade Federal de 
Campina Grande. Possui 
experiência na área de Design, 
Arquitetura e Urbanismo, com 
ênfase em Planeamento e 
Projeto do Espaço Urbano, 
desenvolve trabalho nas 
áreas de: Design do Ambiente, 
Design e Sociedade, Arte e 
Design.

2.3 Classificação

Com o intuito de classificar o mobiliário urbano tendo em conta a função 
para a qual foram desenhados, alguns autores dividem esses objetos 
em classes diferentes. 
Mourthé17 e Freitas18 classificam o mobiliário urbano de acordo com
a função dos elementos decorativos, ou seja, do mobiliário de serviço, 
lazer, comércio, sinalização e publicidade (Mourthé, 1998; Freitas, 2008). 
Contrariamente, Kohlsdorf19 inclui o mobiliário urbano na categoria
de elementos complementares e classifica-os de acordo com a escala
e função que os mesmos desempenham, destacando os elementos
de informação apostos, pequenas construções e mobiliário urbano
(Kohlsdorf, 1996). Por outro lado, Guedes20 defende uma classificação 
segundo critérios de forma e de escala, sublinhando o porte visual
dos equipamentos (Guedes, 2005).
A classificação segundo o critério funcional sublinha a importância dos 
equipamentos no espaço público. Por outro lado, a classificação segundo 
critérios de forma e escala é importante na análise do conjunto 
do mobiliário urbano em relação à paisagem, já que alguns objetos 
interferem mais do que outros devido às dimensões que possuem. 
A mais valia na divisão dos elementos urbanos em categorias reside 
na capacidade em perceber as características de cada objeto de acordo 
com sua função e escala.

17 Claudia Rocha Mourthé 
possui graduação em Desenho 
Industrial pelo Centro 
Universitário da Cidade no 
Brasil, mestrado em Arquitetura 
e Urbanismo pela Universidade 
de São Paulo e doutoramento 
em Estética e diversidade 
Cultural pela UTC - Universite 
de Téchnologie de Compiegne.  
Tem experiência na área de 
Artes, com ênfase em Desenho 
Industrial, atuando principal-
mente nos seguintes temas: 
estética, ergonomia, 
ergodesign, usabilidade, 
projeto de produto, mobiliário 
urbano, sinalização e ambiente 
construído.

18 Ruskin Marinho de Freitas 
é graduado em Arquitetura e 
Urbanismo (UFPE), Mestrado 
em Geografia (UFPE) e 
Doutorado em Arquitetura 
(UFRGS) Atuou na Agência 
Estadual de Planeamento e 
Pesquisas de Pernambuco 
– Condepe Fidem, onde foi 
Diretor de Estudos Regionais 
e Urbanos. Professor adjunto 
da Universidade Federal de 
Pernambuco - UFPE.

19 Maria Elaine Kohlsdorf é 
uma grande estudiosa da área 
de urbanismo. Arquiteta, Mestre 
em Planeamento Urbano, 
Especialista em 
Desenvolvimento Urbano e 
professora nos cursos de 
graduação e pós-graduação 
do Instituto de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de 
Brasília. 
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2.4 O assento e o seu protagonismo 

O banco público é, na maior parte das vezes, o elemento através do qual 
o homem estabelece ligação com os espaços públicos. Caracteriza-se 
como sendo uma peça capaz de introduzir significado em locais comuns 
ou vazios e de transformar exponencialmente um ambiente de forma 
agradável e positiva. Para Brandão, o banco ideal deve ser: 

 - Confortável e ergonómico com superfícies de assento
 lisas;
  
 - Feito com materiais que não acumulem calor no verão
 nem frio no inverno e não porosos, para facilitar 
 a drenagem da água; 

 - Robusto, resistente ao vandalismo e de fácil manutenção; 

 - Oferecer diferentes opções e experiências para 
 os utentes, tais como a tranquilidade e relaxamento.

O mesmo autor aborda ainda algumas advertências na instalação dos 
bancos no espaço público:

 - Privilegiar os elementos de foco como fontes, edifícios 
 históricos entre outros; 

 - Possibilitar resolver opções contraditórias, com o uso 
 de bancos duplos ou com as costas rebatíveis/orientáveis;

 - Os bancos devem ser instalados com o objectivo 
 de promover o relacionamento, assim como devem estar,
 de igual forma protegidos do vento e do sol excessivos;

 - Os bancos devem ser desenhados tendo em conta 
 a variedade de estaturas existentes;

 - A fixação dos bancos ao solo deve ser efectuada por
 forma para facilitar a sua substituição sem necessidade 
 de os destruir.
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2.5 Mobiliário e o uso dos espaços

A maneira como as pessoas percebem os espaços está diretamente 
relacionada com o uso que elas fazem desses locais (Francis21, 1991), 
logo, identificar todos os factores que interferem no uso dos espaços
deve ser um caminho a ter em conta na projeção de ambientes
de melhor qualidade.
A disponibilidade de determinado tipo de mobiliário urbano influencia 
a escolha das pessoas acerca dos seus espaços preferidos na cidade 
(Whyte22, 1980). O projeto, assim como a projeção e instalação 
de mobiliário urbano nos espaços públicos, pode fazer com que 
o relacionamento humano melhore (Francis, 1991). 
O mobiliário urbano e outros fatores associados ao uso do espaço facilitam 
“a convivência social e o intercâmbio de experiências individuais 
e coletivas” (Montenegro, 2005, p.43).
Por outro lado, em relação aos elementos urbanos e ao uso dos espaços, 
outro aspecto importante a  destacar é a disposição do mobiliário 
no ambiente de maneira a não prejudicar a acessibilidade das pessoas, 
inclusive aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. Por isso, 
a instalação do mobiliário urbano nos percursos pedestres não deve 
representar um obstáculo à livre circulação dos indivíduos, nem pode ser 
de difícil acessibilidade e utilização, pois caso não sejam cuidadosamente 
projetados e instalados, podem-se, por exemplo,  transformar em objetos 
causadores de acidentes em pessoas com mobilidade reduzida 
(Montenegro, 2005).

21 Mark Francis é professor 
e antigo presidente do curso 
Arquitectura Paisagista da 
Universidade da Califórnia, 
onde fundou e dirigiu o Centro 
de Pesquisa em Design 
durante vinte anos. Ele trabalha 
nas interseções da arquitetura 
da paisagem , psicologia 
ambiental , geografia , arte e 
desenho urbano para explorar 
o desenho e o significado de 
lugares construídos e naturais. 

22 William Hollingsworth  
Whyte foi um urbanista 
americano, analista 
organizacional , jornalista e 
observador de pessoas . 
Depois de seu livro sobre 
a cultura corporativa, “The 
Organization Man”, que vendeu 
mais de dois milhões de cópias 
, Whyte voltou sua atenção 
para o estudo do 
comportamento humano em 
ambientes urbanos . Ele 
publicou vários livros sobre o 
tema , inclusive “The Social Life 
of Small Urban Spaces” (1980).
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3 Design Emocional

 3.1 Conceitos e abordagens
 3.2 Relação entre os Utilizadores e o Produto
 3.3 Elementos práticos no Design de Produto
  3.3.1 A Estética
  3.3.2 A Ergonomia
 3.4 O papel da Atração e do Prazer na Interação Emocional

3.1 Conceitos e abordagens

“Os objetos são emocionalmente competentes” (Damásio23, 2004)

O ponto mais forte, e consequente mais valia de um produto, consiste, 
na maior parte das situações, na sua capacidade emocional, ou seja, 
capacidade em influenciar emocionalmente as pessoas. 
O designer, ao confirmar a qualidade do ponto de vista ergonómico dos 
produtos que são desenhados hoje em dia, fará com que questões ligadas 
às suas propriedades, no sentido de proporcionar ao utilizador 
a experiência de consumo desejada, constituam um factor decisivo 
no sucesso desses produtos. Dessa forma, compreende-se o design 
emocional como uma abordagem das necessidades e desejos 
do utilizador. O design emocional surge nos anos 90 com a necessidade 
de profissionalizar os projetos com foco na emoção. É por isso relevante 
entender formas de investigar essa relação emocional entre o ser humano 
e o design de um produto em particular. 
No seguimento desse pensamento, serão referidos trabalhos de dois 
autores reconhecidos como essenciais no estudo da área em questão: 
Patrick Jordan24 e Donald Norman25. Jordan identificou quatro diferentes 
fontes de prazer relacionadas com os objetos. São elas: fisiológicas
(sensações corporais), psicológicas (ganhos relacionados ao ‘eu”),
sociológicas (interação social) e ideológicas (estimulação sensorial)
(Jordan, 1999). Relativamente a Norman, o mesmo identificou três níveis
de processamento: nível visceral, comportamental e reflexivo.
Posteriormente, sugeriu três estratégias distintas para o design: design 
para aparência (ou design visceral), design para conforto e/ou facilidade 
de uso (design comportamental) e design para significado
(design reflexivo) (Norman, 2004).

23 António Rosa Damásio 
GOSE é um médico 
neurologista, neurocientista 
português que trabalha nos 
estudo do cérebro e das 
emoções humanas. É professor 
de Neurociência na University 
of Southern California.

24 Patrick W. Jordan é um 
escritor e consultor britânico / 
americano . Jordan é de igual 
forma conselheiro sobre de-
sign, marketing e estratégia de 
marca e também trabalhou em 
projetos de política e estratégia 
para o governo do Reino Unido. 
Ele é o autor do livro Designing 
Pleasurable Products, na área 
de design emocional .

25 Donald Arthur Norman 
é o diretor do Laboratório 
de Design da Universidade 
da Califórnia em San Diego. 
Mais conhecido por seus livros 
sobre design , especialmente 
“The Design of Everyday 
Things”, Norman é amplamente 
considerado por sua 
experiência nas áreas 
de design, engenharia 
de usabilidade, 
e ciência cognitiva. 
Muito do trabalho de Norman 
envolve a defesa do design 
centrado no usuário. 
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Os Quatro Prazeres de Patrick Jordan

Segundo Jordan (1999), os seres humanos procuram sempre, de forma 
natural, o prazer. Logo, os artefatos que utilizam podem ser entendidos 
como fontes de prazer. O prazer que possuímos derivado da interação 
com produtos pode ser entendido como o resultado dos benefícios 
emocionais, hedônicos e práticos directamente associados ao produto. 
Jordan (1999), ao hierarquizar as necessidades dos utilizadores, propõe 
a funcionalidade e a usabilidade nos lugares de cima, deixando para último 
lugar a necessidade mais importante relacionada a um produto, o prazer.
Consequentemente, refere que os produtos são capazes de evocar 
quatro tipos de prazer aos seus utilizadores: fisiológico, social, psicológico 
e ideológico (Jordan 1999). A vantagem de utilizar o modelo centra-se 
no levantamento, análise e classificação das respostas dadas ao porquê 
das pessoas experimentarem o prazer (Jordan, 2000).
O autor não indica a necessidade de todos os produtos evocarem todos 
os tipos de prazer, pois o seu objectivo com o desenvolvimento desta 
abordagem consiste no fornecimento aos designers de uma ferramenta 
através da qual possam desenvolver eficientemente e enriquecer 
os projetos.
O prazer fisiológico está relacionado com o corpo e sentidos. O olfato, 
audição, tato, paladar e visão, incluindo o prazer sensual, são fontes 
de prazer fisiológico. Exemplificando, um telefone com botões pequenos 
pode evocar pouco ou nenhum prazer para pessoas com unhas longas, 
logo, se o modelo de telefone em questão tiver como público alvo o público 
feminino, essa será uma característica a ser evitada.
Relativamente ao prazer social, o mesmo deriva das relações com outras 
pessoas, incluindo qualquer tipo de interação humana. Serve como 
exemplo, uma conversa com um amigo ou algum tipo de serão com 
pessoas de quem gostamos.
Já o prazer psicológico refere-se aos prazeres da mente, ou seja, 
aqueles que resultam de executar ou finalizar tarefas, assim como os que 
se encontram relacionados com estados de espírito, tais como a excitação 
ou o relaxamento. Nesse caso, a personalidade de cada um compreende 
um papel influente, pois pessoas criativas podem apreciar uma 
componente emocional mais forte no design, enquanto que no caso das 
pessoas práticas, podem preferir valorizar formas mais racionais. 
Os prazeres ideológicos são aqueles que nascem de entidades teóricas 
(Jordan, 1999), tais como os livros, arte e música, e surgem da relação 
entre os valores da pessoa e os valores inseridos no produto. 
Exemplificando, um produto fabricado com materiais biodegradáveis pode 
ser uma fonte de prazer ideológico para os utilizadores que tendem 
a preferir produtos que possuam uma componente sustentável forte e bem 
definida (Jordan, 1999). 
Para além da contribuição do autor na investigação em design emocional, 
o mesmo foi também responsável pelo desenvolvimento do teste 
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de personalidade do produto (Product Personality Assignment - PPA).
O PPA foi um estudo desenvolvido na Phillips Design (Jordan, 1997), onde 
a personalidade é vista como uma propriedade experiencial dos 
produtos. Os mesmos eram encarados como objetos vivos (Jordan, 2000), 
com personalidade própria, pois, segundo o autor, as pessoas identificam 
nos produtos características humanas. Um dos resultados mais relevantes 
retirados deste estudo, foi a demonstração de que diferentes pessoas 
identificam características diversas em relação aos mesmos produtos.
Dessa forma, os trabalhos de Patrick Jordan são considerados de enorme 
importância e relevância na área do design emocional, pois contribuíram 
não apenas para ao estudo de como o design pode criar prazer nas 
pessoas, mas também no desenvolvimento de técnicas de trabalho, 
a serem utilizadas pelos profissionais, para a projeção de produtos 
capazes de evocar prazer.

33



Os Níveis de Processamento Emocional de Donald Norman

Donald sugere que as emoções compreendem três níveis 
de processamento cerebral: nível visceral, comportamental e reflexivo. 
Cada um dos três níveis será abordado separadamente em seguida.
O nível visceral (design para a aparência) diz respeito à parte mais 
primitiva do cérebro humano, e é, no entanto, sensível a uma grande 
variedade de situações. Por exemplo, os sinais emocionais que recebemos 
da natureza são automaticamente interpretados no nível visceral. Algumas 
das situações capazes de influenciar de forma positiva compreendem: 
lugares quentes e confortavelmente iluminados; climas temperados; gostos 
e cheiros doces; cores brilhantes e saturadas; sons e melodias e ritmos 
relaxantes; sons harmoniosos; rostos sorridentes; objetos simétricos, lisos 
e arredondados; formas sensuais entre outros (Norman, 2004). Por outro 
lado, algumas situações produzem efeitos contrários, tais como: alturas; 
sons altos; objetos iminentes ou luzes brilhantes inesperadas ou súbitas; 
temperaturas extremas; escuridão; terrenos vazios e planos ou densos e 
aglomerados; multidões de pessoas; cheiro de alimentos podres; 
gosto amargo; objetos cortantes entre outros (Norman, 2004). 
No entanto, é recomendável ter algum cuidado com culturas que divergem 
entre si, nomeadamente em relação à aparência corporal, pois, mediante 
a cultura, pessoas mais magras ou gordas podem ser preferidas 
ou rejeitadas, provando que o conceito de beleza é culturalmente 
dependente (Norman, 2004). Por outro lado, produtos com formas 
e funcionalidades simplificadas, são mais capazes de agradar a um maior 
numero de usuários, independentemente da cultura. No entanto, se o gosto 
recai em torno de artefatos com algum tipo de complexidade, os mesmos 
tendem a ser interpretados pelo nível reflexivo, o que torna a tarefa 
de agradar o utilizador bem mais complexa e variável de cultura para 
cultura (Norman, 2004). Posteriormente, Norman (2004) sublinha 
a simplicidade do estudo deste nível, pois basta colocar as pessoas 
em frente ao produto e aguardar pelas revelação das respostas emocionais 
automáticas. A este nível, a forma dos objectos, sensações e texturas são 
relevantes.
Relativamente ao nível comportamental, o mesmo relaciona-se com o uso, 
onde a performance é a característica mais relevante. O bom design 
comportamental compreende a função e usabilidade de um produto.
No entanto, a funcionalidade não é o único critério ao qual um designer 
tem que responder, pois as necessidades das pessoas não são tão óbvias 
como podem parecer. Inovar, projectar algo novo, que ainda não exista, 
torna-se no desafio mais exigente no design comportamental (Norman, 
2004).
Será por isso prudente, para identificar algo novo, o designer recorrer 
a questionários destinados a um determinado grupo de pessoas, 
questionando-as acerca dos seus desejos e pretensões. Para além dos 
questionários, será de igual forma necessária a observação directa 
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e precisa do quotidiano das pessoas, para elementos importantes para 
a inovação se tornem claros e evidentes (Norman, 2004). 
Por outro lado, é desejável que o utilizador partilhe com o designer 
o mesmo modelo mental, para que o mesmo seja eficientemente 
manuseado. Nesse aspecto, a usabilidade é o critério ao qual os designers 
têm que responder. 
Adiante, Donald refere a importância do design comportamental  ser 
centrado nas pessoas, ou seja, que os utilizadores façam parte do projecto 
de design, logo desde o início.
Já o design reflexivo encontra-se relacionado com a mensagem, cultura 
e significados, cobrindo essencialmente a auto-imagem e memória 
(Norman, 2004). Por isso, o designer ao projectar terá que ter como 
sustento, a compreensão que os utilizadores têm sobre todos 
os elementos relacionados com o objeto. Exemplificando, produtos 
atrativos actuam sobre o nível visceral, enquanto que o prestígio, raridade 
e exclusividade actuam sobre o nível reflexivo, daí que projectar no nível 
reflexivo pressupõe que os significados sejam entendidos pelo 
público-alvo.
Em jeito de conclusão, Jordan (1999) contribuiu, comunicando formas 
de agradar os utilizadores, identificando e classificando fontes de prazer. 
Neste caso é aconselhável a pesquisa pelas fontes de prazer directamente 
nos utilizadores, essencialmente para identificar os elementos através dos 
quais o prazer pode ser despertado.
Relativamente a Norman (2004), o mesmo desenhou uma abordagem mais 
teórica.
O design no nível visceral parte de elementos automáticos e sustenta-se 
na compreensão dos padrões humanos de respostas automáticas 
e instintivas. Por outro lado, no design do nível comportamental revela-se 
necessário entender a forma dos utilizadores compreendem o uso dos 
produtos e a função para a qual são desenhados. Relativamente ao nível 
reflexivo, os elementos mais importantes do projecto são os significados 
a serem projectados no artefacto, o que faz com que a auto-imagem 
e memória dos utilizadores  sejam os pontos de partida do projeto, pois 
torna-se impossível projetar significados nos artefactos sem conhecer 
a cultura na qual estão inseridos. 
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28 Bernd Löbach nasceu 
em Wuppertal (Alemanha) 
em 1941. Estudou design 
e sociologia. Desde 1975 é 
professor na “Hochshule für 
Bildende Künste” (Escola 
Superior de Artes Aplicadas 
de Braunschweig). Em 1977 é 
nomeado colaborador do IDZ 
Internationales Design Zentrum 
( Centro Internacional de 
design) de Berlin. 

3.2 Relação entre os utilizadores e o produto

O termo produto tem um significado amplo e pode gerar múltiplas 
interpretações, o que resulta na necessidade de esclarecer a adoção 
do termo relativamente a um objeto material desenhado pelo homem com 
uma determinada função.
Alguns autores, como Abraham Moles26 e Jean Baudrillard27 desenvolveram 
teorias sobre os objetos adotando o termo da mesma forma. 
Segundo Moles o objeto é “um elemento do mundo exterior fabricado pelo 
homem e que este deve assumir ou manipular” (Moles, 1981, p.27),
referindo-se ao objeto ou produto quando se trata de algo que nasça
do trabalho humano, desenhado e desenvolvido especificamente
e objetivamente para responder a uma necessidade. 
Por outro lado, diferente do objeto de design, encontra-se o objeto 
estético, ou seja, a obra de arte, que visa exclusivamente à beleza e existe 
apenas para a contemplação, desprovida de qualquer tipo de interesse, 
seja ele prático ou utilitário. No entanto, mesmo não sendo arte, um objeto 
de design, para além da sua função, carrega consigo atributos estéticos 
e simbólicos, sendo por isso, a sua relação com o sujeito constante 
e imediata. Portanto, o objeto cumpre uma função estética profunda 
e imediata, em total concordância com a vida quotidiana, e é o principal 
responsável pela estética no quotidiano, pelo prazer resultante do belo 
(Moles, 1981).
Fica portanto comprovada que a relação do sujeito com o objeto vai para 
além dos interesses práticos e imediatos, sendo um produto capaz 
de despertar prazer estético e provocar emoções. Essa relação nasce 
influenciada por diversos factores, sejam eles racionais ou emocionais, 
os quais irão influenciar o sujeito, de forma positiva ou negativa. Os fatores 
racionais compreendem a função prática, usabilidade, preço, entre 
outros. Os fatores emocionais cobrem as funções estéticas e simbólicas 
dos objetos (Lobach28, 2000), evidenciadas pela sua aparência, tais como 
a forma, cor, textura e respectivo significado.
Para Moles, a relação existente entre o homem e os objetos passa por 
diversos estágios. Em primeiro lugar, o desejo, preenchido pela aquisição 
e em seguida a descoberta e a relação afetiva com o objeto. 
Em seguida, ocorre um abrandamento da relação e o objeto pode ser 
conservado, substituído ou descartado. No momento em que no homem 
é despertado o desejo em adquirir determinado produto, ele 
é consumidor; após a aquisição do mesmo, ele passa a ser usuário 
do produto em questão. De entre todos os modos de relação entre homem 
e objeto definidos por Moles (1981), dois são particularmente relevantes: 
o hedonista e o funcionalista. Relativamente ao modo hedonista, “existe 
um prazer das coisas, um prazer de segurar na mão um belo objeto (…)” 
(Moles, 1994, p. 34), ou seja, é quando desejamos determinado objeto 
como uma fonte de prazer. Por outro lado, no modo funcionalista, 
os objetos são considerados instrumentos que possuem a finalidade 

26 Abraham Moles foi um 
engenheiro elétrico e 
engenheiro acústico francês, 
além de doutor em física e 
filosofia. Também foi professor 
de sociologia, psicologia, 
comunicação e design na 
“Hochschule für Gestaltung 
d’Ulm” e nas universidades 
de Estrasburgo, San Diego, 
México e Compiègne.

27 Considerado um dos 
principais teóricos da 
pós-modernidade e um dos 
autores que melhor 
diagnosticaram o mal-estar 
contemporâneo, 
Jean Baudrillard foi um dos 
fundadores da revista “Utopie”, 
além de ter publicado mais de 
50 livros ao longo de sua vida.
Criticava a sociedade de 
consumo e os meios de 
comunicação e considerava as 
massas como cúmplices dessa 
situação.
Baudrillard lembrava que os 
objetos não possuem apenas 
um valor de uso e um valor de 
troca, mas também um valor 
de signo, determinante nas 
práticas de consumo.
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de concretizar determinado ato ou ação objetivamente; “a cada objeto 
corresponde um ato, e reciprocamente, a cada ação um instrumento…” 
(ibid, p. 37).
Semelhantemente, Baudrillard apresenta o mesmo princípio, quando refere 
que um objeto tem “duas funções: uma que é a de ser utilizado, a outra
a de ser possuído” (Baudrillard, 1993, p. 94).
A junção desses dois modos de relação resulta do fato de as pessoas 
desejarem produtos que cumpram determinada função de forma eficiente, 
mas que também sejam agradáveis de contemplar.
No entanto, é relevante sublinhar as imensas controvérsias existentes 
em redor da “beleza” por se tratar de um tema complexo que envolve julga 
mentos baseados no gosto pessoal de cada um e que variam de sujeito 
em sujeito, pois, segundo Bourdieu, duas pessoas com hábitos diferentes, 
expostas a situações e estímulos que diferentes, não podem elaborar
o mesmo juízo de valor (Bourdieu, 1998, p. 295).
São, portanto, estas duas abordagens que dizem respeito aos níveis 
semânticos da interação entre sujeito e objeto: o nível funcional e o nível 
emocional. Relativamente ao nível pragmático, os atributos são 
encontrados no produto; em relação ao nível emocional, as respostas são 
apresentadas no sujeito, provocadas pela linguagem do objeto, sendo que 
neste último, a interação pode ocorrer com o sujeito no papel 
de consumidor ou no papel de usuário. 
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3.3 Elementos práticos no design de produto

O termo estética, ou “aesthetics”, tem a sua etimologia na palavra grega 
“aisthetika”, que significa o que é perceptível através dos sentidos. 
A estética compreende os sentidos e respostas que exprimimos 
em relação aos objectos, pois se um objeto conseguir transmitir boas 
sensações, relativamente à estética, então poderemos considerá-lo como 
prazeroso, ao qual acabamos por ganhar afeição. Por isso, a estética 
relacionada com o objeto envolve todos os nossos sentidos: visão, 
audição, toque, gosto, cheiro assim como as emoções.
Em cada um dos nossos sentidos, existem vários elementos que 
contribuem para a percepção que traçamos sobre determinado produto; 
e são esses elementos que acabam por influenciar a opinião que 
possuímos acerca do mesmo.

 - Visão: cor, forma, padrão, linha, textura, peso visual, 
 equilíbrio, escala, movimento

 - Audição: ruído, afinação, bater, repetição, melodia, 
 padrão, barulho

 - Tacto: textura, forma, peso, avaliar, conforto, 
 temperatura, vibração, agudeza, facilidade de uso

 - Gosto: intenso, suave, acidez, textura

 - Cheiro: intenso, suave, agradável

Por outro lado, existem ainda algumas considerações que podem ou não 
influenciar a nossa opinião para além da forma, cor ou padrão. Reflexões 
sobre se o produto está na moda ou não, se é novidade ou um clássico, 
se é considerado um símbolo de riqueza ou de afecto, ou se tem algum 
tipo de ligação com passado, constituem considerações decisivas acerca 
da preferência das pessoas sobre determinados produtos.
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3.3.1 A estética

Nas últimas décadas, a importância da componente estética no design 
de produto, tem sido valorizada pelos designers, pois os consumidores 
já não exigem apenas usabilidade e funcionalidade; os consumidores 
procuram produtos que transmitam boas sensações, ou seja, valorizam 
as qualidades estéticas do objeto, preferindo aqueles que tenham 
capacidade em evocar prazer e influenciar emocionalmente de forma 
positiva. Tradicionalmente, o design de produto tem sido compreendido 
como o conjunto de três elementos que são os seguintes:

É necessário que os designers conheçam os elementos e as relações entre 
si, mesmo quando desenham produtos menos complexos. Relativamente 
a produtos que envolvem diferentes tecnologias associadas, ou seja, 
de maior dimensão e complexidade, será aconselhável o designer 
preocupar-se apenas com o carácter estético do objecto em questão, 
sendo os engenheiros os responsáveis pelo desenvolvimento dos restantes 
componentes.
Segundo Jordan (2000), um objeto de sucesso depende da consideração 
dos três componentes em conjunto desde o início do projeto. 
Dependendo do projeto em questão, as especificações terão que 
ser estabelecidas. Exemplificando, num automóvel desportivo, estarão 
relacionadas diferentes especificações em comparação a um automóvel 
de família. No primeiro,  o foco está na sua estética e respetiva 
performance. No entanto, tanto as propriedades ergonómicas como 
as físicas e funcionais estarão limitadas, mas essas falhas acabarão por ser 
compreendidas e suportadas pelo consumidor. Por outro lado, no caso 
de um automóvel de família o destaque principal estará na sua 
funcionalidade e usabilidade, pois deverá corresponder às necessidades 
da família. Deverá por isso satisfazer em primeiro lugar as necessidades 
de uma família e só depois corresponder com o apelo estético, também ele 
relevante (Jordan, 2000). Desta forma, podemos confirmar que nos 
encontramos numa era de humanização dos objectos com os quais 
estabelecemos ligações psicológicas, de afeto, fisiológicas, sociológicas, 
entre outras. 

design

ergonomia

estética tecnologia

Fig. 5 - Elementos do Design de Produto: Relação entre os Elementos Práticos do Design de 
Produto
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3.3.2 A Ergonomia

A International Ergonomics Association e a Associação Portuguesa 
de Ergonomia definem a ergonomia como uma disciplina que compreende 
as relaçõess entre os seres humanos e outros elementos 
ou sistemas, juntamente com a aplicação de teorias, dados e métodos 
de projectos, a fim de possibilitar o bem-estar humano. Os ergonomistas 
contribuem portanto para o planeamento, projecto e a avaliação 
de produtos, ambientes e sistemas de modo a torná-los compatíveis
com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas
(Associação Portuguesa de Ergonomia, 2007; International Ergonomic 
Association, 2010).
Por outro lado, Pheasant e Haslegrave preferem definir a ergonomia como 
a ciência que se preocupa com o trabalho humano, que abrange o design 
das ferramentas utilizadas, assim como objetos e ambientes humanos 
(Pheasant29; Haslegrave30, 2006), enquanto que Iida sublinha o objetivo
da ergonomia em reduzir as consequências negativas sobre as pessoas, 
com base no estudo dos diversos factores que  influenciam a relação entre 
homem, máquina e sistema (Iida, 2005).
Por isso, a ergonomia tem vindo a assumir nos últimos tempos, um papel 
importante no bem-estar da sociedade, devido ao seu enorme potencial 
em fornecer ferramentas adequadas.
As suas bases provêm de disciplinas fundamentais como a fisiologia, 
a engenharia, a biomecânica, a antropometria entre outros, tornando-a 
numa área pluridisciplinar (Wilson30, 2000) enquadrada em três 
domínios específicos(Iida, 2005):

 - Ergonomia Física: relaciona-se com as características 
 da anatomia humana, antropometria, fisiologia 
 e biomecânica. Essencialmente os aspectos ligados 
 à actividade física;

 - Ergonomia Cognitiva: relaciona-se com os processos
 mentais, como a percepção, memória, raciocínio 
 e resposta motora;
  
 - Ergonomia Organizacional: relaciona-se com 
 a optimização dos sistemas sociotécnicos, abrangendo 
 as estruturas organizacionais, políticas e processos. 

29 Stephen Pheasant foi um 
ergonomista de renome 
internacional , um talentoso e 
best- seller académico e um 
músico de jazz. Dedicava-se ao 
estudo científico das pessoas. 
Sua capacidade de projetar 
funções biomecânicas 
complexas  num modo 
adequado para a aprendizagem 
dos alunos era testemunho do 
seu instinto para a educação.

30 John foi professor de 
Fatores Humanos na 
Universidade de Nottingham, 
onde havia trabalhado desde 
1983. 
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É fundamental conhecer os fatores ergonómicos para as tarefas 
executadas, para que seja possível desenvolver o benefício da ergonomia, 
pois uma simples tarefa pode influenciar de forma negativa a saúde. 
Um dos problemas que muitas vezes aparece relacionado com os fatores 
de risco ergonómico são as doenças músculo-esqueléticas (Franco;
Fusetti, 2004), que têm geralmente como factores principais a postura, 
os movimentos repetitivos, levantamento de cargas e carga muscular.
Por outro lado, Marx sublinha a existência de outros fatores que podem 
influenciar a forma como reagimos aos fatores de risco ergonómico, que 
podem ser a idade, a predisposição fisiológica, a presença de doenças,
o tipo de trabalho, os comportamentos no trabalho, e o design ergonómico 
do equipamento (Marx, 2012). 
Segundo Wisner31, conhecendo os fatores de risco ergonómicos, a sua 
aplicação pode realizada em três fases: a primeira fase consiste na fase
de projeto ou design (conceção); a segunda encontra-se relacionada com 
a fase de adaptação do trabalho ao homem (consciencialização) enquanto 
que a terceira e última fase responde à fase de correção (Wisner, 1987). 
No entanto, para que o equipamento seja adequado para a maior parte das 
pessoas, é aconselhável que a ergonomia seja aplicada na primeira fase, 
pois é nessa fase que as tarefas, espaços, ambientes, equipamentos
e empregos são projetados, para que maior parte das pessoas possam 
utilizá-lo confortavelmente. 
Em jeito de conclusão, a abordagem ergonómica ao design pode ser 
resumida com base no princípio do design centrado no utilizador, pois 
se um objeto, ou ambiente tem como objetivo o uso humano, então o seu 
desenho deve ter como suporte as características dos seus utilizadores 
humanos, mentais e físicas (fig. 6) (Pheasant; Haslegrave, 2006). 
Na fig. 7 poderão ser encontradas algumas medidas pré-estabelecidas 
que auxiliam o desenho de objetos que se ajustam à fisionomia 
e ergonomia do corpo humano. As medidas foram desenvolvidas por 
Neufert32, e são constituídas por fundamentos, normas e prescrições sobre 
recintos, edifícios, locais, instalações e utensílios, baseando-se no ser 
humano como medida e objetivo (Neufert, 2002). Constituem por isso, uma 
mais valia na projeção de objetos destinados ao ser humano.

Produto

Utilizador Tarefa

Fig. 6 - Design centrado no Utilizador: Produto, Utilizador e Tarefa (Pheasant e Haslegrave, 
2006)

31 Alain Wisner foi um médico 
francês e um dos fundadores 
da ergonomia centrada na 
atividade, mas também diretor 
honorário do laboratório de 
ergonomia do “Conservatoire 
National des Arts et Métiers” 
e presidente da “Ergonomics 
Society” francesa.

32 Ernst Neufert (15 de março 
de 1900–23 de fevereiro de 
1986) foi um arquiteto alemão, 
reconhecido como assistente 
de Walter Gropius. Foi 
professor e membro de 
diversas organizações de 
normatização e autor do 
manual “Arte de Projetar em 
Arquitetura”.
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Fig. 7 - O Homem: Medidas do corpo e Espaços necessários
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3.4 O papel da atração e do prazer na interação emocional

O design possui um certo deslumbramento, pois possibilita ao designer 
projetar algo novo ou aperfeiçoamento do que já existe. Além disso, 
fornece uma satisfação profunda ao designer aquando da concretização 
de uma ideia e consequente aplicação prática. 
Segundo Victor Papanek33, os designers devem desenhar objetos com 
significado e forma, não só para responder às necessidades do utilizador, 
mas também para conferir ao mundo que o rodeia alguma sensibilidade, 
beleza, conforto e simplicidade (Papanek, 1983). Entende-se por prazer 
o sentimento agradável que surge através daquilo que vemos ou sentimos 
e identificamos como bom, agradável, confortável ou desejável. São três 
os benefícios que resultam do prazer: emocionais, que resultam da forma 
como os materiais afectam o temperamento do indivíduo; hedónicos que 
derivam da conjugação dos prazeres recolhidos através dos estímulos 
sensoriais em face dos aspectos estéticos dos produtos; e práticos, que 
nascem através da funcionalidade dos produtos, face aos fins para 
os quais foram concebidos.

São já várias as teorias, baseadas, estruturadas e demonstradas, que 
contribuem para a produção de um design que vise o prazer com 
os produtos.
Patrick Jordan, em “Designing Pleasurable Products” (2000), divide a sua 
abordagem teórica sobre o prazer obtido a partir de produtos em quatro 
categorias:

 - Prazer sociológico que deriva do relacionamento com 
 os outros, isto é, a possibilidade que um objecto tem 
 de reunir pessoas convivendo à sua volta;

 - Prazer fisiológico é aquele que é captado pelos órgãos
 sensoriais e pode ser dado através das propriedades
 tácteis, visuais, entre outras;
  
 - Prazer psicológico, considerado por gerar emoções 
 cognitivas e emocionais;

 - Prazer ideológico deriva de valores intrínsecos ligados 
 à pessoa.

Cada uma destas divisões dos vários tipos de prazer, deverão ser vistas, 
pelos designers e empresas, como pontos de partida para estabelecerem 
eficazmente as especificações do produto, fazendo com que os mesmos 
alcancem os seus objectivos - fornecer prazer aos utilizadores (tema 
abordado anteriormente no presente capítulo).

33 Victor Papanek (1927-1999), 
foi designer e educador. Um 
grande defensor do design 
de produtos, ferramentas e 
infra-estruturas comunitárias 
socialmente e ecologicamente 
responsáveis. Foi o primeiro 
designer em questionar a 
relação do design com o meio 
ambiente.
Seus produtos, textos e 
palestras foram considerados 
um exemplo e estímulo por 
muitos designers.
Papanek foi um incansável 
promotor dos objetivos de 
design e abordagens sensíveis 
a considerações sociais e 
ecológicas. 
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34 Clive Staples Lewis foi um 
romancista , poeta, crítico 
literário entre outros. Nascido 
em Belfast , na Irlanda, ele 
ocupou cargos académicos 
, tanto na Universidade de 
Oxford  como na Universidade 
de Cambridge. 

Por outro lado, C. S. Lewis34, divide os tipos de prazer em duas formas 
(Lewis, 1987):

 
 -  os prazeres visto pela necessidade do produto; 
 -  os prazeres da apreciação do produto. 

Os prazeres da necessidade dizem respeito àqueles que movem 
o indivíduo, como por exemplo, uma pessoa com sede a beber água por 
uma garrafa.
Quanto aos prazeres da apreciação, estes nascem no momento em que 
um indivíduo encontra algo agradável. O prazer, neste caso, pode ser 
influenciado pelo objecto, seja devido à sua qualidade estética 
ou ergonomia. Este tipo de prazer pode ser obtido através de produtos, 
como: camas, sapatos, cachecóis, entre outros. 
Concluindo, o ser humano valoriza o prazer nos objectos que o auxiliam 
nas tarefas quotidianas, pois contribuem, de igual forma, para o seu bem 
estar. Para além da função à qual um produto tem que responder, 
o mesmo deve ser capaz de fornecer prazer ao seu utilizador, não só pela 
sua ergonomia, mas também pelas suas qualidades estéticas.
Por isso, a obtenção de prazer no design de produto constitui um factor 
preponderante e decisivo a ter em conta pelos designers na concepção 
de objetos que, cada vez mais, satisfaçam de forma plena os utilizadores.
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Capítulo III

4 Exemplos de estudo
 
 4.1 Espaços Públicos
 4.2 Linhas de Mobiliário Urbano

4.1 Espaços públicos

Central Park

Central Park um parque urbano situado na cidade de Nova Iorque, 
inicialmente aberto em 1857 com 778 acres. Desde 1962 considerado 
como National Historic Landmark, o parque foi desenhado pelos 
arquitetos Frederick Law Olmsted35 e Calvert Vaux36  em 1858, após terem 
sido os vencedores numa competição de design e custou cerca 
de 14 milhões de dólares a ser feito. Uma característica importante, e ainda 
hoje visível e valorizada, foi o cuidado e atenção que Olmsted tomou 
ao conceber o caminho e o sistema de circulação para que pedestres 
e veículos se pudessem mover livremente sem interferirem um ao outro, 
o que ainda hoje constitui uma mais-valia no bom funcionamento 
do parque.
Já em 1873, o parque compreendia uma enorme coleção de mais 
de 4 milhões de árvores e plantas. Entretanto, numerosos parques infantis 
foram sendo instalados no parque. Actualmente, com 843 acres, o parque 
é considerado o mais visitado nos Estados Unidos da América, com 
aproximadamente 30 milhões de visitantes em cada ano. Central Park 
é um dos espaços urbanos mais fascinantes e flexíveis, muito devido 
ao facto de ser o palco de uma enorme variedade de actividades, eventos 
e programas educacionais, assim como um extenso programa 
de voluntários, tornando o mesmo num local valorizado, a ser 
experienciado e vivido. As actividades são vastas, e compreendem 
a observação de pássaros, passeios de barco nos lagos e lagoas criados 
artificialmente, passeios de cavalo pelos campos de relva, assim como 
alguns desportos (patinagem no gelo, natação, corridas de bicicleta, 
escalada). Outros elemento de grande atração no parque são o Zoológico 
e os 21 parques de recreio, especialmente projetados para as crianças. 
O simples facto de oferecer inúmeras e variadas oportunidades e formas 
de viver o parque, tornam este espaço num dos mais visitados nos Estados 
Unidos da América.

35 Frederick Law Olmsted 
foi um arquiteto-paisagista 
norte-americano. Ficou célebre 
por conceber numerosos 
parques urbanos, entre eles o 
Central Park de Nova Iorque 
e o parque Mont-Royal de 
Montréal.

36 Calvert Vaux foi um 
arquiteto e paisagista britânico, 
mais conhecido como o 
co-criador do que viria a ser o 
Central Park de Nova York.

.
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Fig. 8 - Central Park: Parque e Lago

Fig. 9 - Central Park: Parque
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Parque Florestal de Monsanto

O Parque Florestal de Monsanto, situado em Lisboa, caracteriza-se como 
sendo um espaço com vastas áreas de mata diversificada, com cerca 1000 
hectares, que oferece grandes potencialidades para o recreio passivo. 
A densa arborização que hoje compreende o espaço, é bastante recente, 
visto que até 1938, quando começou a ser plantado, o local encontrava-se 
praticamente vazio. A ideia de criar um bosque periférico nasce através 
das ideias dos irmãos Mac Bride, que em 1925, imaginam para Lisboa 
um grande bosque, com avenidas enormes, estendendo-se do Campo 
Grande a Monsanto. Baseado numa arborização densa, com pinheiros, 
eucaliptos e carvalhos formando zonas de mata com uma só espécie, 
o projecto definia-se como um bosque selvagem, opondo-se desta forma 
às anteriores concepções de parques à inglesa ou francesa, onde 
a natureza é mais controlada.
O contraste da mata com a clareira e a abertura pontual de amplas vistas 
sobre a cidade e o rio, assim como a possibilidade de encontro com uma 
profusa vida animal e vegetal, fazem do Parque Florestal de Monsanto 
um local muito atractivo do ponto de vista paisagístico.
Sendo o principal pulmão da capital portuguesa, o mesmo inclui espaços 
lúdicos que proporcionam aos habitantes e visitantes várias atividades, tais 
como desportos radicais, caminhadas, atividades ao ar livre, peças 
de teatro, concertos, feiras, exposições, e vistas únicas sobre a cidade 
de Lisboa, o estuário do rio Tejo e o oceano Atlântico. São eles:

 - Parque Recreativo do Alto da Serafina: parque é constituído por
 elementos lúdicos destinados a todas as faixas etárias, como 
 o restaurante, parque de merendas, alguns parques infantis, uma 
 escola de condução infantil, coreto e um miradouro que 
 possibilita uma ampla vista sobre a cidade, amplos relvados
  e inúmeras árvores e arbustos, assim como a presença de água
 na Praça dos Ciprestes.
 
 - Espaço Monsanto: espaço polivalente, com oferta diversificada,
 no âmbito do património natural e cultural, constituído por duas
 áreas de exposições, um auditório, biblioteca, Oficina 
 de Expressões, zona de estadia, estacionamentos, parque 
 de merendas e bar.

 - Centro de Recuperação de Animais Silvestres: tem por objectivo
 a recolha, tratamento e recuperação de animais silvestres feridos
 ou debilitados, sendo composto por uma clínica, unidade 
 de cuidados intensivos, parques de reabilitação e uma área 
 destinada a albergar animais que são irrecuperáveis para a vida
 silvestre.
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 - Parque Recreativo do Alvito: primeiro Parque Infantil, a nível
 nacional, desenhado especialmente para crianças. 

 - Viveiros da Quinta das Fonte e da Quinta das Flores: espaço
 onde o objectivo principal, diz respeito à produção de árvores 
 e arbustos florestais, com vista à plantação no Parque Florestal 
 de Monsanto.

 - Parque Recreativo dos Moinhos de Santana: parque que dispõe
 de um conjunto variado de equipamentos lúdicos e desportivos,
 como restaurante, parque de merendas, parque infantil, pista 
 de skate, assim como um anfiteatro ao ar livre com capacidade
 para 180 pessoas. É caracterizado também por possuir amplos
 relvados e inúmeras árvores e arbustos, bem como um lago 
 e cascata.

 - Mata de S. Domingos de Benfica: espaço com vastas áreas 
 de mata diversificada, destinado a actividades de educação 
 e sensibilização ambiental, tendo à disposição diversos postos 
 de informação, sanitários, campo de basquetebol, zona 
 de merendas, parque infantil, caminhos pedestres, e ainda 
 o Parque Aventura, que suporta algumas actividades radicais.

 - Parques de Merendas: zona de merendas com alguns 
 equipamentos de lazer, como torre de escalada e campo 
 de mini-basket.

 - Zonas Desportivas
 - Parque de Campismo
 - Restaurantes

Equipamentos para Requalificação do Espaço Público
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Fig. 10 - Parque Florestal de Monsanto: Lago

Fig. 11 - Parque Florestal de Monsanto:Parque Infantil
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4.2 Linhas de mobiliário urbano

Os exemplos aqui enunciados serão analisados tendo em conta três 
componentes: a tecnologia, ergonomia e estética. 
No que diz respeito à tecnologia, serão enunciados os métodos 
de produção utilizados e/ou os materiais aplicados. Relativamente 
à ergonomia, a mesma compreenderá a usabilidade e funcionalidade das 
peças, ou seja, a facilidade de uso e a função à qual têm de responder. 
Serão, desta forma, abordadas as características principais da linha. Por 
fim, no campo da estética, será abordado o desenho das peças, 
nomeadamente as questões formais ligadas à sua aparência. Apesar 
de cada um destes componentes serem analisados em particular, 
é importante sublinhar a importância dos mesmos serem trabalhados 
em conjunto, no objetivo de produzir peças com sucesso.
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Rua

O projecto “RUA”, desenhado pelo arquitecto Carvalho Araújo37, 
em 2006, foi produzido pela Larus (empresa portuguesa de mobiliário 
urbano) e venceu o Prémio Sena da Silva, no Centro Português de Design 
na categoria de equipamento/ industrial. É constituído por três peças: uma 
papeleira, um banco individual e um banco colectivo com a capacidade 
de estacionar bicicletas. É uma linha de mobiliário urbano produzida 
utilizando como único o betão, que posteriormente é injectado em moldes. 
No que diz respeito à questão da ergonomia, a linha responde de forma 
eficiente às necessidades básicas existentes no espaço público, como 
por exemplo o acto de sentar, ou seja, descanso. Funcionalidades extra 
poderão ser adaptadas à linha através de acessórios, sem que a mesma 
perca a sua identidade e coerência visual. Relativamente ao desenho 
da peça, o mesmo apresenta-se com linhas limpas sem qualquer tipo 
de ornamentação, numa estrutura formal equilibrada e simétrica. 
A utilização desta linguagem resulta num produto que não perturba 
a paisagem envolvente potenciando as suas capacidades do ponto 
de vista funcional.
A rua, a praça e o jardim, devem ser uma grande sala de estar, 
confortavelmente mobilada. O mobiliário urbano deve ser estável, fixo, 
orientado, resistente ao vandalismo, reparável, adaptando-se aos 
utilizadores. De preferência, não deverá reter a água da chuva secando 
rapidamente. Tudo isto sem protagonismo demasiado, respeitando 
a envolvente, num desenho escorreito e limpo, possível de posterior 
adaptação com acessórios a outras situações, sem perder a identidade.

37 O arquitecto José Manuel 
Castro Carvalho Araújo nasce 
em Braga em 1961.
Conclui o curso de arquitectura 
em 1990, e em 1996 monta o 
seu próprio gabinete, a J.M. 
Carvalho Araújo Arquitectura 
e Design Lda. O desenho de 
arquitectura ou de equipamento 
é tratado com o mesmo 
cuidado, assinalando e 
sentindo sempre a questão da 
diferença de escala.

.
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Fig. 12 - Linha de Mobiliário Urbano 
Rua: Banco

Fig. 13 - Linha de Mobiliário Urbano 
Rua: Papeleira

Fig. 14 - Linha de Mobiliário Urbano Rua: Linha completa
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Dune

Dune é o nome de uma linha de mobiliário exterior desenhada pelo 
designer austríaco Rainer Mutsch, em 2010, apresentada na semana 
do design em Viena e produzida pela empresa austríaca Eternity. É uma 
linha constituída por cinco peças: três diferentes variações de bancos, uma 
mesa e uma floreira. O seu material, placas de fibra de cimento, é bastante 
durável, completamente reciclável, constituído por materiais 100% naturais 
como a celulose, fibras e água. As placas ainda húmidas, são conformadas 
nos moldes para adquirirem a sua forma final. Relativamente à sua 
ergonomia, a mesma compreende a função de descanso e relaxamento, 
assim como a inclusão de uma floreira e uma mesa, permitem criar 
um ambiente calmo e de convívio através da multiplicidade de formas 
em conjugar os diferentes módulos. O seu desenho, extremamente 
orgânico, influência diretamente o conforto das peças e contribui para 
um maior prazer na contemplação das peças, assim como no seu uso. 
A adopção de diferentes valores tonais nas peças contribui de igual forma 
para a criação de um espaço que responde aos critérios de um maior 
número de pessoas, aumentando o leque de possibilidades 
e combinações possíveis.
Neste projeto, o designer Rainer procurou contar uma história acerca das 
capacidades dos materiais e do processo de produção. Toda a linha 
de mobiliário é altamente modular e pode ser vista como um sistema 
infindável de expansão. A integração de plantas oferece a possibilidade 
de criar sombra e personalizar ao máximo o ambiente.
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Fig. 15 - Linha de Mobiliário Urbano Dune: Conjunto de dois Módulos

Fig. 16 - Linha de Mobiliário Urbano Dune: Conjunto de três Módulos e Floreira

Fig. 17 - Linha de Mobiliário Urbano Dune: Linha completa 
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Metro40

O grupo de design da BMW nos Estados Unidos da América foram 
os responsáveis pelo desenho da linha de mobiliário urbano Metro40. 
Após dois anos de estudo com a Landscape Forms, uma companhia 
especializada no desenho de mobiliário urbano, o grupo Designworks criou 
uma seleção de sete peças de mobiliário urbano com o nome Metro40. 
A linha estabelece novos padrões em termos de funcionalidade e estética 
do mobiliário. O objetivo da equipa seria atribuir um carácter individual 
à coleção, para assegurar a harmonia de todos os produtos em diferentes 
ambientes urbanos. Para isso, o metal e a madeira são os materiais 
utilizados em todas as peças, o que permite uma maior coerência visual.
Foi também necessário considerar as diferenças culturais em padrões 
de uso, diferentes estilos arquitectónicos ou condições climáticas 
extremas.
Este projeto resultou num impacto positivo na qualidade de vida das 
pessoas, pois foi desenhado a pensar na habitabilidade no espaço 
público, na qualidade da experiência, apelo do design e imagem geral dos 
ambientes públicos. A qualidade na construção dos objetos é visível, assim 
como o sucesso da empresa em procurar transmitir emoção através 
do design, funcionalmente e estéticamente apelativo.
Os projetos de gentrificação urbana demonstram a importância do valor 
de tornar as cidades mais confortáveis e esteticamente agradáveis para 
os seus cidadãos.
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Fig. 18 - Linha de Mobiliário Metro40: Banco coletivo

Fig. 19 - Linha de Mobiliário Metro40: Linha completa
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Urban Nebula

A arquiteta Zaha Hadid38 desenhou uma peça escultural, constituída por 
módulos repetitivos, que juntos formam uma peça com um caráter 
estético orgânico e fluído. A peça, com cerca de 28 valores tonais 
diferentes, é composta por 150 blocos altamente polidos em betão 
pré-moldado para criar uma família de elementos individuais com 
características normalizadas. Este projeto, devido à sua linguagem 
e processos de produção, transformou a visão das pessoas acerca 
do betão. A idéia da arquitecta foi desenhar um banco com uma 
estrutura que se comporta como um muro de pedra seca, mas não tem 
o atrito, forma e componentes interligados que os fazem ficar de pé - e ele 
também tinha que ser desmontável. Por isso, foi posteriormente 
concebida a conexão para conectar os blocos e que teria que ser 
invisível. Cada bloco tem uma tomada de aço inoxidável lançado trancado 
num suporte de alumínio com duas faces para se conectar a outro bloco. 
O suporte tem a tolerância suficiente para absorver as variações nos 
ângulos de ligação.
A fluídez da peça representa uma nuvem, o que acaba por contrastar com 
a escolha do material, betão, e pela côr do material, preto. A peça nasce 
da exploração do potencial do material utilizado como sendo capaz 
de reproduzir formas repetitivas e fluídas. O betão apresentam-se então 
como um material com qualidades plásticas que podem ser exploradas 
na criação de peças com um desenho orgânico, inspirado em elementos 
da natureza.

38 Zaha Hadid, DBE é uma 
arquiteta iraquiana identificada 
com a corrente 
desconstrutivista da arquitetura.
Formou-se em matemática na 
Universidade Americana de 
Beirute. Após se formar, passou 
a estudar na Architectural 
Association de Londres. Depois 
de se graduar em arquitetura, 
tornou-se membra do Office 
for Metropolitan Architecture 
(OMA), trabalhando com 
seu antigo professor, o 
arquiteto Rem Koolhaas. Em 
1979, passou a estabelecer 
prática profissional própria em 
Londres. Na década de 1980, 
também lecionou na 
Architectural Association.

.
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Fig. 20 - Urban Nebula: Módulos

Fig. 21 - Urban Nebula: Pormenor

Fig. 22 - Urban Nebula: Banco
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Capítulo IV

5 Desenvolvimento Projectual

 5.1 Estrutura e desenvolvimento do projeto
  5.1.1 Esboços e desenvolvimento do conceito
  5.1.2 Representação do sistema de produtos
   5.1.2.1 Desenhos técnicos
  5.1.3 Tecnologia e métodos de produção
   5.1.3.1 Materiais
   5.1.3.2 Desenvolvimento maquete
  5.1.4 Reposicionamento da empresa e divulgação 
                                   comercial
 

5.1.1 Esboços e desenvolvimento do conceito

Sendo este um projeto sustentado numa empresa, será necessário 
perceber muito brevemente qual a característica principal que leva ao seu 
sucesso. De entre todas as características, a inovação é o principal 
elemento que transforma a filosofia duma empresa e automaticamente 
a transporta para outros níveis de sucesso e de posição a nível 
do mercado. Inovação é a característica principal das empresas mais 
bem sucedidas e que lideram o mercado; as restantes limitam-se a copiar, 
estando sempre um passo atrás.  São por isso empresas que criam 
necessidades, que inovam no desenho, estética, funcionalidade 
e usabilidade dos produtos, assim como nos métodos de produção 
e materiais utilizados (sustentabilidade). Deste modo, a empresa 
conseguirá antecipar as tendências e responder de forma mais eficiente 
e focada às necessidades dos espaços, e ainda mais importante, 
às necessidades dos utilizadores.
O projeto consiste portanto, no desenho de uma linha de mobiliário urbano 
a ser produzida e implementada para a empresa CONCRETEX. 
Actualmente, os espaços públicos urbanos são vividos e experienciados 
de forma bastante diferente do que eram antigamente. As necessidades 
e comportamentos dos utilizadores foram-se alterando, e hoje, o modo 
de estar no espaço público é completamente diferente, pois 
as necessidades e gostos pessoais diferem em relação aos 
de antigamente. Para além disso, hoje em dia o espaço público não 
é só visto como um local de troca e comércio, mas sim como um lugar 
onde as pessoas se relacionam umas com as outras, onde fazem 
desporto, refletem e tomam decisões,  entre outros. Ou seja, o espaço 
público urbano funciona muitas vezes como refúgio do stress e confusão 
existentes no centro das cidades, que permite aos cidadãos descansarem 
e entrarem em contato com a natureza, o que torna claramente visível 
a enorme importância destes espaços na qualidade de vida das pessoas.
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Fig. 22 - Espaço Público: Conforto e Lazer

Fig. 23 - Espaço Público: Relaxamento num banco

Assim sendo, o projeto teria como alvo os espaços verdes (parques 
recreativos entre outros). 
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Deste modo, será necessário perceber de que forma será possível 
valorizar e desenvolver a qualidade do espaço público urbano através 
do seu mobiliário, isto porque o mesmo complementa a paisagem 
e é capaz de acrescentar valor aos espaços. Em primeiro lugar, 
é importante que o mobiliário respeite os requisítos mínimos de segurança, 
nomeadamente a iluminação nocturna. Será de igual forma aconselhável 
que o mesmo possibilite novas experiências, fornecendo conforto, calma 
e serinidade, com uma estética apelativa que potencie as qualidades 
da paisagem: o mobiliário urbano terá que ser emocionalmente 
competente, respondendo de forma natural e agradável às necessidades 
das pessoas, bem como potenciando as qualidades da paisagem 
enquanto artefacto, quer esteja ou não em utilização. Em seguida 
encontram-se alguns esboços iniciais daquilo que se pretendia para 
o projeto.

Fig. 24 - Desenvolvimento Conceitual: Esboços iniciais
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Fig. 25 - Desenvolvimento Conceitual: Esboços da primeira fase do projeto
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Nesta fase do projeto, idealizou-se as peças de mobiliário urbano como 
placas planas em betão, com caráter modular e uma linguagem estética 
limpa, livre de ornamentos, simétrica e com predominância de formas 
geométricas regulares, potenciando a criação de espaços dentro 
do espaço úblico urbano, o que suponha que a conjugação das peças 
fosse feita por forma a integrar a natureza em redor. A linha constituía 
na sua totalidade variações de bancos (módulos), com determinado 
desenho que potenciava e dava resposta às diferentes tendências 
comportamentais exibidas pelos utilizadores no espaço público, 
nomeadamente a capacidade de se deitarem e relaxarem duma forma 
mais confortável.

Fig. 26 - Desenvolvimento Conceitual: Imagem de constextualização 1

Fig. 27 - Desenvolvimento Conceitual: Imagem de constextualização  1
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Com o desenvolver deste projeto, surgiram alguns conceitos e ideias que 
foram influenciando a imagem final da linha de mobiliário urbano. Após 
a primeira fase de esboço, onde os traços gerais da linha foram 
abordados, definiu-se um conceito para a linha: leveza. Com este conceito, 
esperava-se que a linha consegui-se evocar uma sensação de leveza 
e relaxamento ao utilizador, estando ou não em utilização, e que 
ao mesmo tempo potenciasse as qualidades paisagísticas do espaço. 
Portanto, a linha tinha de responder a três critérios: ser confortável quanto 
à sua utilização, estéticamente apelativa para que fosse agradável 
de contemplar e, por consequente, não constituísse nenhuma ameaça 
às qualidades estéticas do espaço. Para isso, o desenho dos elementos 
da linha caminhou para uma maior organicidade, com linhas curvas 
e acentuadas e variações quanto à espessura das peças. Conseguiu-se 
por isso, que as peças se caracterizassem por alguma fluídez 
e velocidade.

Fig. 28 - Desenvolvimento Conceitual: Esboços do conceito “leveza”
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Fig. 29 - Desenvolvimento Conceitual: Modelação tridimensional do conceito “leveza”

Após alguns esboços, procedeu-se à modelação e renderização de uma 
das peças na expetativa de obter uma visualização mais próxima 
da realidade do conceito até então estudado (fig. 29).
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Posteriormente, com o desenvolver do projeto, e para além do primeiro 
conceito, optou-se por fornecer um caráter modular a toda a linha 
de mobiliário, com o objetivo da mesma ser capaz de se integrar de forma 
mais flexível numa maior variedade de tipologias de espaços e que, 
ao mesmo tempo, respondesse às necessidades de um maior número 
de pessoas possível.
Após na primeira modelação terem sido visíveis com sucesso alguns dos 
conceitos abordados nos esboços iniciais, entendeu-se necessária 
a modelação e renderização de mais peças, com outro nível de detalhe. 
No entanto, em primeiro lugar, foi necessário decidir que tipologias 
de elementos urbanos iriam ser projetados. Com o objectivo de fornecer 
maior conforto ao espaço público, nomeadamente os parques verdes, 
optou-se por desenhar algumas variações de bancos, que 
proporcionassem diferentes tipos de experiência aos utilizadores. Com 
receio que a linha perdesse a sua identidade, a mesma consiste apenas 
em módulos para o acto de sentar e/ou deitar. Por isso, a primeira imagem 
consiste numa placa de grandes dimensões onde os cidadãos se podiam 
deitar; a segunda imagem diz respeito a um banco de dois lados; 
a terceira imagem está relacionada com um banco de pequenas 
dimensões e a quarta e última imagem compreende um banco de médias 
dimensões com um módulo caracterizado por conter espaço para algum 
tipo de planta que possibilitasse a criação de sombra.

Fig. 30 - Desenvolvimento Conceitual: Modelação tridimensional de Placa 
de grandes dimensões
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Figura 31- Desenvolvimento Conceitual: Modelação tridimensional de Banco de dois lados

Fig. 32 - Desenvolvimento Conceitual: Modelação tridimensional de Banco singular

Fig. 33 - Desenvolvimento Conceitual: Modelação tridimensional de Banco e Módulo de apli-
cação (Floreira)
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No entanto, a enorme complexidade das peças resultava num difícil 
controlo da produção industrial das mesmas, o que poderia constituir num 
projeto pouco viàvel para a empresa. Consequentemente, procedeu-se 
à utilização das peças até então modeladas apenas como conceitos para 
posteriormente serem trabalhadas de forma a tornar todo o projeto 
industrialmente viàvel. Para isso, iniciou-se à simplificação controlada das 
formas e eliminação de alguma complexidade visível em algumas partes 
das peças, com o objetivo de manter os mesmos conceitos, nomeada-
mente a leveza e modularidade, procurando sempre um desenho 
harmonioso, simplificado e orgânico. Após a simplificação das peças, 
deu-se início  ao desenho dos suportes, que teriam que estabelecer uma 
coerência visual com o resto da peça. Surgiram três desenhos diferentes 
de suportes. 
O primeiro desenho consistia em tubos de aço colocados aleatóriamente 
que suportavam a peça. No entanto, como é possível comprovar na fig. 34, 
o desenho do suporte não era visualmente coerente com a superficie 
do banco.

Fig. 34 - Desenvolvimento Suporte: Tubos circulares em aço inoxidável.
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Entretanto, numa segunda abordagem (fig. 35), o desenho do suporte 
identificava-se com maior naturalidade em relação à superfície do banco. 
No entanto, o conjunto final carecia duma determinada proporcionalidade, 
pois o suporte parecia excessivamente grande em relação à parte superior 
do banco. Por outro lado, as dobras no suporte poderiam eventualmente 
ceder com o peso do banco a ser utilizado. Por fim, outro problema 
identificado no desenho deste suporte relaciona-se com a dificuldade em 
fixar o mesmo ao chão.

Fig. 35 - Desenvolvimento Suporte: Barra moldada em aço inoxidável
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Com base na última abordagem, redesenhou-se o suporte procurando uma 
maior relação de proporcionalidade e fluidez, facilitando de igual modo 
a fixação do mesmo ao chão. O suporte era então constiuído por dois elos 
fechados em aço inoxidável. Cada elo era ligado por duas barras também 
em aço inoxidável. O elo e as barras tinham 1cm de espessura e 4cm 
de profundidade. Considerou-se de enorme importância o fato dos dois 
elos possuírem o mesmo molde para redução de custos. 

 

Fig. 36 - Desenvolvimento Suporte: Desenho final
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5.1.2 Representação do sistema de produtos 

Fig. 37 - Linha Final: Banco de dois lados
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Fig. 38 - Linha Final: Banco com Módulo de Floreira
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Fig. 39 - Linha Final: Banco singular
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Fig. 40 - Linha Final: Banco simétrico
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Fig. 41 - Linha Final: Placa de grandes dimenções
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Fig. 42 - Linha Final: Representação da modularidade existente na linha
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As peças finais constituintes da linha de mobiliário urbano são constituídas 
por dois materiais: o grc (glass-fiber reinforced concrete) na parte superior 
e o aço inoxidável nos suportes. A placa de grc possui uma espessura 
de 4cm enquanto que os suportes em aço têm 1cm. As noções de escala 
bem como as restantes medidas podem ser visualizadas na imagem 
fig. 43.
A linha de mobiliário urbano é caracterizada por linhas suaves que dão 
origem a peças com caráter modular. A modularidade presente em todos 
os constituintes da linha pressupõe uma maior flexibilidade na disposição 
do equipamento numa grande variedade de tipologias de espaços, para 
além de responder de forma mais ampla às necessidades dos utilizadores. 
A nível estético as peças apresentam um design que se pretende 
orgânico, contràrio às características que geralmente são assunciadas 
ao betão (estanque rígido frio) para uma melhor integração 
no ambiente. Em todas as peças, encontram-se perfurações mínimas 
em locais estratégicos para escoamento da água. Pretende-se desta forma 
que o desenho das peças não interfira com a paisagem,  e que 
proporcione uma experiência aprazível para os que usufruem do espaço 
público.
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Fig. 43 - Desenho Técnico: Vistas e Medidas de todos os constituintes da linha de mobiliário

5.1.2.1 Desenhos técnicos
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5.1.3 Tecnologia e métodos de produção

Cada peça da linha de mobiliário é constituída por dois tipos de material: 
grc (glass-fiber reinforced concrete) para a parte superior e aço inoxidável 
para os respetivos suportes. 
Grc (betão reinforçado com fibra de vidro) é constituído essencialmente 
por cimento, areia, fibra de vidro e água.
Estes elementos são combinados por uma série de processos 
de fabricação para oferecer um material de construção de força 
e versatilidade considerável que oferece leveza e durabilidade 
surpreendente. O papel das fibras consiste em  atribuir resistência e força, 
já que possuem um módulo de elasticidade dez vezes maior do que 
o polipropileno e força de tensão de três a quatro vezes maior do que 
o aço. As fibras são resistentes à alta alcalinidade do cimento graças 
ao uso de dióxido de zircônio na formulação do vidro. Deste modo, o grc 
combina a força de compressão do concreto com a alta elasticidade 
e força de tensão das fibras de vidro. Algumas das características que 
definem este material, encontram-se:

 - Mais forte: excelente força de impacto, de tensão 
 e de curvatura; excepcional resistência 
 ao desenvolvimento de rachaduras; danos reduzidos 
 durante a desmoldagem;

 - Mais leve: geralmente, de 1/4 a 1/6 do peso do betão
 normal; redução dos custos de transporte e instalação;

 - Mais moldável: capaz de ser moldado em formas 
 complexas;

 - Mais durável e de baixa manutenção;

 - Resistente ao fogo;

 - Mais atraente e versátil: permite a reprodução de texturas
 e detalhes finos e pode ser colorido com pigmentos 
 ou revestido com pedra natural;

  - Mais fino;

 - Mais seguro pois não utiliza nem emite qualquer tipo 
 de material volátil e é um produto de baixa energia;
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Por fim, é um material em mais de 100 países em todo o mundo há mais 
de 40 anos e possibilitou a criação de algumas das construções de maior 
prestígio do mundo.
Relativamente ao aço inoxidável, o mesmo caracteriza-se como sendo 
um material constituído por uma liga de ferro e crómio, podendo conter 
também níquel, molibdénio e outros elementos, que fornecem a este tipo 
de aço propriedades físico-químicas superiores aos aços comuns, sendo 
a alta resistência à oxidação atmosférica a sua principal característica. 
Estes elementos de liga, em particular o crómio, conferem uma excelente 
resistência à corrosão quando comparados com os aços carbono. Eles 
são, na realidade, aços oxidáveis. Isto é, o crómio presente na liga 
oxida-se em contacto com o oxigênio do ar, formando uma película, muito 
fina e estável, de óxido de crómio que se forma na superfície. Ela 
é denominada camada passiva e tem como função proteger a superfície 
do aço contra processos corrosivos. Esta película é aderente 
e impermeável, isolando o metal abaixo dela do meio agressivo. 
Por ser muito fina, a película tem pouca interação com a luz e permite que 
o material continue a apresentar o seu brilho característico.

 - Alta resistência à corrosão;

 - Resistência mecânica adequada;

 - Facilidade de limpeza/ baixa rugosidade superficial;

 - Aparência higiénica;

 - Material inerte;

 - Facilidade de conformação;

 - Facilidade de união;

 - Resistência a altas temperaturas;

 - Resistência às variações bruscas de temperatura;

 - Acabamentos superficiais e formas variadas;

 - Forte apelo visual (modernidade, leveza e prestígio);

 - Relação custo/benefício favorável;

 - Baixo custo de manutenção;

 - Material reciclável;
  

Equipamentos para Requalificação do Espaço Público

80



Durante o desenvolvimento do projeto, surgiu a necessidade de realizar 
uma maquete à escala real. A realização desta maquete compreendeu dois 
propósitos: o primeiro relacionava-se com um melhor entendimento 
do tamanho real da peça, ou seja, da sua ergonomia, realizando 
as correções que fossem necessárias; o segundo propósito visava 
estabelecer e definir um método de produção das peças que fosse viável 
do ponto de vista industrial, já que os métodos tradicionais adotados pela 
empresa revelavam-se incapazes de reproduzir industrialmente 
a complexidade de formas existentes na linha de equipamento urbano. 
O processo iniciou-se a partir da modelação 3d do banco de pequenas 
dimensões. O ficheiro 3d foi analisado e a estrutura foi construída 
e dividida em cortes de perfil que juntos formavam o esqueleto final 
da peça (fig. 45). 

Fig. 44 - Desenvolvimento da Maquete: Banco escolhido para desenvolvimento da maquete

Fig. 45 - Desenvolvimento da Maquete: Estrutura do banco
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De seguida, as formas dos cortes em perfil foram impressas em tamanho 
real e decalcadas numa placa de madeira para serem posteriormente 
recortadas.

Fig. 46 - Desenvolvimento da Maquete: Impressão das secções de perfil

Fig. 47 - Desenvolvimento da Maquete: Decalque das secções numa placa de madeira 
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O próximo passo passou pela montagem de todas as formas 
anteriormente recortadas, dando origem à estrutura da peça 
de mobiliário. Surgiu consequentemente a necessidade de preencher 
os espaços vazios, daí a aplicação de fita-cola em toda a superfície 
superior da estrutura. Em seguida os espaços foram preechidos com 
polipropileno expandido e a peça foi lixada.

Fig. 48 - Desenvolvimento da Maquete: Recorte e montagem das secções

Fig. 49 - Desenvolvimento da Maquete: Criação de superfície para posterior enchimento com 
polipropileno expandido
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Fig. 50 - Desenvolvimento da Maquete: Enchimento com polipropileno expandido

Fig. 51 - Desenvolvimento da Maquete: Aperfeiçoamento da superfície
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Finalmente, a superfície da peça foi aperfeiçoada com massa de fissuras 
para criar uma superficie livre de imperfeições e que possibilitasse uma 
compreensão mais rigorosa de toda a complexidade das formas.

Fig. 52 - Desenvolvimento da Maquete: Aperfeiçoamento da superfície com massa de fissuras

Fig. 53 - Desenvolvimento da Maquete: Aperfeiçoamento da superfície final
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Este processo revelou-se de importância imperativa, pois a partir 
do mesmo foi possível corrigir as medidas e inclinações dos bancos 
e ainda decidir um método de produção industrialmente viável para 
produção final das peças. 

O processo de produção para as peças foi definido compreendendo 
os seguintes passos. Em primeiro lugar, a peça seria seccionada de perfil 
num software 3d e toda a sua estrutura seria definida. Neste software 
o banco será desconstruído em secções de perfil que constituem a estrura 
principal do banco (fig. 54).

Fig. 54 - Processo de Produção: Estrutura interna do banco
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Em seguida, todas as secções definidas, à escala real, seriam cortadas 
numa máquina cnc. Após montagem de todas as secções e definição 
da estrutura completo da peça, a superfície inferior da mesma seria 
utilizada para realizar um molde em fibra de vidro. Posteriormente, o molde 
em fibra de vidro seria utilizado para aplicação do material através 
de ar comprimido. Nas extremidades do molde seria necessária 
a instalação de uma calha com 4cm, para que a espessura do banco 
se mantivesse constante por toda a peça.
Na maquete, o molde foi realizado com base na parte superior do banco, 
o que constituíu um erro, pois nesse caso, a parte com melhores 
acabamentos acabaria virada para baixo. Por isso, a peça teria que ser 
virada para baixo para que a superficie superior do banco se encontrasse 
em melhor estado de acabamentos.

Fig. 55 - Processo de Produção: Resumo
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5.1.4 Reposicionamento e divulgação comercial

Pretende-se que este projeto e consequente abordagem projetual sejam 
os primeiros passos no transporte da empresa para uma posição 
de destaque no mercado nacional. Neste caso, o design apresenta-se 
como um fator preponderante na projeção de novos produtos. Será 
essencial que os mesmos respondam de forma eficiente e actualizada 
às necessidades dos utilizadores e que compreendam uma estética 
apelativa que não interfira com a paisagem, sendo capaz de em alguns 
casos valorizà-la e tornà-la mais rica e aprazível. É importante que 
a empresa explore novos conceitos, antecipando tendências 
de comportamento dos cidadãos nos espaços públicos urbanos. Assim 
sendo, tornar-se-á possível o desenho de equipamentos que possibilitem 
novas experiências aos seus utilizadores. 
Na projeção de novos conceitos, formas e texturas, será necessário 
ao mesmo tempo, uma constante evolução nos métodos de produção 
e respetivos estudos sobre novos materiais e as suas características, que 
acabam por dotar a empresa com meios industrialmente viáveis para 
produção de um maior número de peças com níveis de complexidade 
superiores.
Desta forma, destaca-se a inovação como principal caraterística das 
empresas de sucesso que lideram o mercado. 
Esta abordagem permitirá um maior reconhecimento da empresa 
e consequente sustentabilidade financeira, tornando-a mais capaz 
e confiante em encarar mercados internacionais.
Por isso, como forma de tornar essa mudança de paradigma 
e consequente desenvolvimento projetual visíveis, surgiu a necessidade 
de elaborar um catálogo da linha de mobiliário urbano desenvolvida. Nesse 
catálogo seriam incorporadas imagens persuasivas  da linha, assim como 
as características principais de cada elemento. A utilização apenas 
de imagens persuasivas revela-se deste modo determinante para uma 
melhor compreensão de toda a filosofia, flexibilidade e modularidade 
da linha de mobiliário.  O nome da linha de mobiliário urbano escolhido foi: 
“linea”. O nome “linea”, surge derivado da modularidade que atravessa 
todos os elementos constituintes da coleção, assim como da simplicidade 
e transparência nela visíveis. 
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Fig. 56 - Divulgação Comercial: Logotipo e Identificação do Projeto

Fig. 57 - Divulgação Comercial: Folheto de divulgação da Linha de Equipamentos Urbanos
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Fig. 58 - Divulgação Comercial: Pormenor

Fig. 59 - Divulgação Comercial: Interior do Folheto
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Fig. 60 - Divulgação Comercial: Exterior do Folheto
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Capítulo V

6 Conclusão

 Considerações finais
 Contribuições para o futuro
 Bibliografia

Considerações finais

Durante a realização do projeto de dissertação apresentado algumas 
limitações surgiram. A implicação das mesmas influenciou 
o desenvolvimento do projeto. As principais limitações deveram-se 
essencialmente ao facto dos recursos financeiros da empresa serem 
escassos, daí, o desenvolvimento de novos métodos de produção 
e materiais constituir uma preocupação a ser considerada. Em seguida, 
o conhecimento insuficiente relacionado com engenharia de materiais 
(moldes e propriedades/ características dos materiais) obrigou a um maior 
aprofundamento da matéria. 
Da mesma forma, o desenvolvimento do conceito e consequente desenho 
das peças transformou-se num processo demorado e de extrema 
complexidade, essencialmente devido ao suporte. O desenho do mesmo 
revelou-se  complexo, pois demonstrou-se difícil manter a sua coerência 
e linguagem formal com parte superior do banco. Por tudo isto, 
a viabilidade industrial do projeto foi sendo questionada ao longo do seu 
desenvolvimento.
No entanto, os problemas foram sendo superados e a linha de mobiliário 
urbano desenhado compreende todos os requirimentos para produção 
industrial na empresa. Adicionalmente, as peças finais destacam-se por 
serem estéticamente apelativas. Assim, valorizam a paisagem do espaço 
público e servem de contemplação para os utilizadores. Devido à sua 
componente modular, a linha permite maior variedade de composições 
num maior número de tipologias de espaços. Do ponto de vista 
da funcionalidade e usabilidade, as peças permitem outro tipo 
de disposição e experiências no espaço público, com maior conforto 
e respondendo às expectativas dos utilizadores. Do ponto de vista 
tecnógico, a escolha do grc compreendeu a análise das características 
de vários tipos de material. A sua fácil e rigorosa aderência a moldes com 
elevada complexidade formal pesou na decisão do mesmo enquanto 
material principal da linha de mobiliário urbano. Por outro lado, o método 
de produção repensado viabilizou as peças do ponto de vista industrial 
e apresentou-se dessa forma, como um factor fundamental no sucesso 
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deste projeto e posterior fabrico por parte da empresa. Finalmente, o que 
se pretendeu foi que a interação de todos estes elementos potenciasse 
a projeção de uma linha capaz de influenciar positivamente a paisagem, 
as emoções das pessoas e fosse agradável de contemplar e utilizar. Visto 
isto, considera-se que o presente projeto correspondeu às expectativas 
e com base nas suas principais características, o mesmo é capaz 
de valorizar o espaço público e incrementar a qualidade de vida das 
pessoas. 
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Contribuições para o futuro

Pretende-se, a partir desta linha de mobiliário urbano, projetar novos 
equipamentos para o espaço público, com formas estéticamente apelativas 
e texturas agradáveis que possibilitem novas experiências de uso. A linha 
compreende seis tipos de assento, no entanto, a sua modularidade permite 
que no futuro outros tipos de peças sejam adicionadas à linha sem que 
a mesma perca identidade visual. Desta forma, a resposta 
às necessidades das pessoas poderá ser dada regularmente e de forma 
mais objetiva e rigorosa.
Durante o desenvolvimento do projeto de dissertação, surgiu a ideia 
de realizar uma máquina que permitisse criação de superfícies orgânicas, 
neste caso, peças de mobiliário urbano.  No entanto, devido às limitações 
financeiras da empresa e consequente desconhecimento de alguma 
tecnologia associada à realização da máquina, a sua concretização 
acabou por não acontecer. Por isso, surge neste momento, o desejo 
de desenvolver este projeto. 
Desta forma, a máquina consistía num agrupamento ordenado e regular 
de cilindros. Estes cilindros (pontos de controlo) poderiam ser controlados 
quanto à sua altura, ou seja, a mesma era variável. Em cada um deles 
existiam três tamanhos pre-definidos. Em cima destes, era colocada uma 
fina camada de folha de borracha ou silicone, por forma a que a mesma 
se adaptasse à variação de altura dos pontos de controlo. Eventualmente, 
seria necessário fixar a folha a cada ponto de controlo. Em seguida, 
e sobre a camada de silicone (ou borracha), seria efetuado um molde 
em fibra de vidro. As peças seriam então formadas a partir do molde 
em fibra de vidro. O material utilizado para as peças poderia ser o grc, 
devido à sua fácil e rigorosa adesão a moldes com maior complexidade 
formal. Por isso, a forma final das peças dependia de três factores: 
disposição dos cilindros , variação de altura entre os mesmos 
e a consistência da folha de silicone ou borracha, que poderia dar origem 
a peças com curvas mais exageradas ou com superfícies menos 
acentuadas. A máquina possibilitava por isso um estudo prévio da forma 
a dar ao produto final. 
Por outro lado, este método de obtenção de forma e fabrico das peças 
poderia ser utilizado noutras áreas, como a do mobiliário interior ou das 
coberturas. Sendo um método de produção bastante flexivel, o mesmo 
seria capaz de produzir peças orgânicas com maior facilidade, controlo 
e rigor. Uma das mais valias deste método consiste na projeção contínua 
de peças com diferentes funcionalidades e objetivos à linha de mobiliário, 
sem que a mesma perca coerência visual. De igual forma, a flexibilidade 
e modularidade da máquina possibilitavam que um estudo prévio das 
características do espaço de instalação das peças fosse realizado, para 
que o desenho das mesmas  se suportasse nas características de cada 
espaço em particular. Assim, cada linha respondia às especificações 
principais de cada espaço, o que permitia que a sua instalação 
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e o desenho da mesma se revelasse coerente e natural.
Desta forma o desenvolvimento de novos conceitos e correspondente 
projeção de novas linhas de mobiliário urbano dependia de dois factores: 
necessidades das pessoas no espaço público e principais características 
do mesmo.

Fig. 61 - Máquina Modular: Máquina que consiste na projeção de superfícies irregulares para posterior fabrico de peças
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