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RESUMO

Atualmente, a maioria dos usuários dos espaços urbanos é composta por pedestres, que optam por se locomover a pé, ou através de meios de 
transporte público. Um estudo realizado pelo portal Mobilize Brasil aponta que 90% dos sinais de trânsitos das cidades brasileiras são voltados 
apenas para os motoristas. Ainda de acordo com o estudo, os pedestres e ciclistas somente são considerados em projetos de sinalização quando 
há conflitos em áreas onde dividem espaços com carros, demonstrando a necessidade de medidas que otimizem a mobilidade urbana e 
melhorem a circulação dos usuários de forma democrática. O presente projeto tem por objetivo propor um sistema de sinalização visual que 
proporcione melhorias no que diz respeito a orientação por parte dos pedestres e nas áreas de maior circulação do centro de Juiz de Fora, Minas 
Gerais. No desenvolvimento do projeto foi utilizada uma metodologia para compreender o problema, em seguida criar uma solução e, por fim, 
prototipá-la realizando sua validação. Para se aprofundar nas questões acerca do problema, foram feitas pesquisas de campo, entrevistas in loco 
e observação participante. Foram analisadas referências em outros projetos realizados pelo mundo, como os projetos “Legible London” (Londres, 
Inglaterra) e o “Walk NYC” (Nova Iorque, E.U.A.). Para a orientação das etapas seguintes, definiu-se o grupo de requisitos considerando que a 
sinalização deveria ser funcional, estar localizada de forma visível, de fácil legibilidade e identificação por parte do receptor, demonstrando 
possíveis soluções para maximizar sua cognição a partir de uma heurística produzida pela combinação da teoria semiótica peirciana, na busca do 
significado com foco na mensagem e da usabilidade de interface, que lida com o desempenho do usuário. Em seguida, foram criados os 
protótipos e testados em locais estratégicos com os transeuntes. Como resultado, foram propostos totens que deveriam ter uma forma que o 
distingue-se dos demais elementos presentes nos locais de passagem, além de transmitir segurança e confiabilidade necessárias para orientar o 
indivíduo na interatividade. Isso foi possível com uma combinação de cores, tipografia, pictogramas, material e sua própria forma. O totem foi 
proposto em aço escovado devido a durabilidade do material, utilizando-se de adesivos por resistirem às ações do tempo, apresentando também 
uma melhor relação custo-benefício. Para a fixação, foi sugerida fundação ou uso de parafusos, e no caso da iluminação optou-se por ser opaca a 
fim de priorizar a legibilidade. Por fim, mesmo com a dificuldade encontrada, devido a distribuição do espaço urbano, dos meios de sinalização 
existentes, ao grande fluxo de pessoas de diferentes hábitos, assim como os transportes em circulação, a solução foi bem aceita pelas pessoas. A 
definição traçada dos perfis dos usuários que utilizavam o ambiente, além da estrutura formal destes locais somados às teorias do design, 
proporcionou um conhecimento amplo favorecendo o projeto e seus usuários.
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