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RESUMO 

 

A relação homem moradia vem sofrendo modificações importantes ao longo dos anos, à medida 

que este compreendia o grau de influencia de suas determinadas ações sobre viver na cidade o 

influenciaram a transformar as ruas em suas casas. As ruas passaram de meras expectadoras das 

casas para grandes centros urbanos com moradores, fazendo surgir uma relação desequilibrada 

entre a população de rua e o contexto urbano normativo. Para reverter esse processo, é 

necessário criar alternativas urbanas, a fim de permitir o crescimento dessas populações com o 

menor impacto sobre a cidade existente e suas normas já fixadas. Os grandes centros urbanos, 

é um espaço de intensas transformações e de conflito de relações entre a população residente e 

seus moradores nômades. O presente trabalho tem como o objetivo de propor princípios e ações 

de intervenção urbana, a partir da compreensão das relações e praticas sociais existentes. 

Pretende-se, assim, contribuir para enfatizar a importância de promover estudos de intervenção 

que considerem conhecimento técnico aliado a concepção de instrumentos urbanos. 

Palavras-chave: Intervenção, Morador de rua, Centros Urbanos 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As intervenções contra moradores de rua na arquitetura ganham cada vez mais 

opositores no mundo. Práticas de desaprovações como pinos metálicos desconfortáveis 

colocados propositalmente no chão de edifícios públicos são cada vez mais comuns. 

 

Figura01- Pinos de metal instalados em Southwark, Londres 

 

Fonte: imagens retiradas do google 

 

Segundo Júlio Lames (2011, pag55.), escritor do livro Planeta Sustentável; embora 

seja uma época de ouro para as metrópoles, cada vez mais conectadas, a população em 

situação de rua continua um tema delicado e persistente. O mesmo descreve o crescimento 

da população nesta situação e sita várias cidades como Inglaterra, Nova York e até São 

Paulo que viu os números de moradores de rua crescer cerca de 79%. 

O site huffpostbrasil (2008) mostra através de projetos e ideias que vários artistas 

plásticos, design e arquitetos ativistas dedicam seu tempo para projetar e chamar a atenção 

para a necessidade de mudanças na política pública e na forma que pensamos como será a 

cidade contemporânea, isto é uma forma paliativa que se volta para a percepção social do 

problema. 

Por fim, é necessário afirma que projetos voltados para moradores de rua, não 

significa querer mais pessoas nesta situação, mas lembrar que há seres humanos reais 

lutando por falta de moradia, cortes de benefícios e a ausência de assistência social. 

Nossa hipótese de pesquisa é que o design social é uma área que deve satisfazer a 

necessidade humana contribuindo para a equidade social. 
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1.2 Delimitação do Tema   

Mobiliário urbano com interesse social para moradores de rua 

 

1.2 Problemática 

 

Como desenvolver um mobiliário urbano para moradores de rua, que melhore o abrigo 

noturno. 

 

1.3 Objetivos 

 A partir da problemática proposta, são apresentados os seguintes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Discutir a concepção de mobiliário urbano de interesse social para abrigo noturno de 

moradores de rua. 

  

 

1.3.2 Objetivo Específico 

 

• Estudar a evolução histórica e o crescimento de moradores de rua nas cidades. 

• Analisar o design de produtos como solução social. 

• Pesquisar sobre o conceito sobre biônica que resultam na eficiência de produtos e 

desta forma criar uma relação positiva com a arquitetura ou o design. 

• Estudar fatores ergonômicos, materiais e tecnologias para o emprego no projeto 

de mobiliário urbano. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Quando pensamos em Mobiliário Urbano, a maioria da população associa a uma 

ferramenta simples e conseguintemente algo desprovido de pensamentos complexos. Mas ao 

contrário, o Mobiliário Urbano vai muito além, incorporando os avanços tecnológicos e 

conhecimentos relacionados ao design de produto, ele pode causar grande impacto social.  
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Sendo a inovação um dos principais valores para criação de um mobiliário social é 

necessário estudar todas as etapas de produção. É, portanto, de suma importância valorizar os 

aspectos sociais e culturais do público alvo, e principalmente entender suas necessidades e 

desejos. 

Considerando a necessidade dos usuários, desenvolver um equipamento que atenda ao 

crescimento dos moradores de rua, prevendo que 79% deles não vão aos alojamentos sociais 

devido à ausência de identidade, é um desafio e ao mesmo tempo uma contribuição social 

importantes”. Segundo o conceito do Homeless.  

 

[...] é necessário compreender que o papel do Arquiteto Design Urbanista é 

tentar, através de ideias, melhorar a qualidade de vida, seja ela na rua ou dentro 

de casa. Neste caso, o projeto do mobiliário urbano com foco em moradores 

de rua tem o objetivo principal de concentrar ideias e melhorar a qualidade de 

vida na rua (FARINA, 2006). 

   

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Para Prodanov e Freitas (2013) há duas formas de pesquisa, uma com o objetivo de 

apresentar novos conceitos sobre uma causa, sem que haja uma necessidade prática, e a outra 

se faz necessária a prática do conhecimento aplicado. Esta pesquisa terá como resultado final 

uma proposta de conhecimento aplicado: um novo conceito. 

Além de ser uma pesquisa aplicada, também, será uma pesquisa exploratória, ou seja, 

segundo Gil (2018) podem ser realizadas entrevistas ou obter experiências já pré-existentes em 

artigos com o problema em questão, podem, ainda, ser feitos estudos e análises de exemplos 

que sirvam de inspiração. Sendo exploratória, será utilizado levantamento bibliográfico, 

entrevistas, observações, etc. Uma vez que se saiba qual temática abordar, é preciso definir as 

fontes de informação que serão empregadas (CUNHA, 2001). 

 

4 METODOLOGIA DE PROJETO 

 

Para este trabalho de conclusão será utilizado a metodologia proposta por Lobach 

(2001). O autor descreve que todo processo é um trabalho criativo e de soluções de problemas, 

por este motivo, ele orienta seu método em vários níveis a serem concluídos para encontrar 

inovações no produto final do projeto. Lobach (2001) confirma que se pode alcançar o melhor 
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resultado através de quatro requisitos: O primeiro é definir o problema a ser explorado, após 

definir esta primeira etapa, será necessário coletar dados e informações sobre o problema para 

que o próximo nível seja alternativas e soluções, então fazer análises das alternativas produzidas 

para ter início no desenvolvimento do projeto final. 

A análise do problema, segundo Lobach (2001), é de suma importância realizar o estudo 

das necessidades, analise da relação do produto com o ambiente em questão, materiais, 

processos de fabricação e exigências para o novo produto. Neste projeto serão analisadas as 

necessidades através de observação e leituras de experiências lidas em artigos ou livros, as 

análises de materiais e processo de fabricação serão obtidas através de especialistas na área. 

Na geração de alternativas, serão analisados os requisitos a partir da problemática, com 

isto serão produzidos ideias, rascunhos e modelos. Para finalizar serão necessários desenhos 

técnicos e desenhos representativos.  

Tabela 01 – Etapas do Projeto 

 

FASE DA ESTRATÉGIA ETAPAS DE PROJETO  

1º FASE - Descobri público alvo 

- Analisar problemáticas 

ANALISE CRÍTICA 

2º FASE - Busca de referências 

- Propostas e ideias  

ANALISE DE CRIAÇÃO DE 

PRODUTO 

3º FASE - Projeto do mobiliário ou 

equipamento urbano  

PRODUÇÃO DE ANEXOS 

  

Fonte: Autor (2019) 

 

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

5.1 Quem é a População de Rua 

 

O Jornal Trecheio em sua edição de 2015, na página 4, começa explicando que é 

primordial a definição de quem está em situação de rua. O Jornal utiliza uma declaração da 

FIPE que desde os anos 2000 vem utilizando a mesma definição: “população em situação de 

rua é o conjunto de pessoas que por contingência temporária, ou de forma permanente, pernoita 
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nos logradouros da cidade – praças, calçadas, marquises, jardins, baixos de viaduto – em locais 

abandonados, terrenos baldios, mocós, cemitérios e carcaça de veículos”. Podemos considerar 

que pessoas que pernoitam em alguergues públicos também são moradores de rua.  

Para Silvia Schor (2019), coordenadora geral do censo, “a definição é a mesma, devido 

não mudar o entendimento que existe grupos próximos, mas que não se caracterizam pela 

situação de rua”. Um bom exemplo seria os casos das ocupações, que apresentam estrutura 

habitacional de permanência, mesmo que de baixa qualidade. 

O jornal diz que como a realidade social e das instituições é dinâmica, essa definição 

não é estática, ela captura e sofre mudanças, devido à grupos que crescem e modificam e 

aumentam os serviços.  No censo criado por Silvia, é importante ressaltar que foram incluídos 

pontos onde existiam barracas e as pessoas dentro dela. 

Por fim, conhecer a situação de moradores de rua, continua um grande desafio, devido 

à complexidade da situação de rua, pelos problemas que toca, agentes envolvidos, Itinerância, 

tamanho da cidade e dentro vários outros aspectos social e individual. 

 

Tabela02: Número de pessoas em situação de rua em São Paulo (2000/2015) 

 

 

 

Fonte: FIPE- Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

 

Segundo a FIPE, a interpretação da tabela acima apresenta resultados comparativos dos 

recenseamentos anteriores. Desta forma foi possível avaliar a trajetória dessa população, ao 

longo do tempo. 

 

https://www.fipe.org.br/
https://www.fipe.org.br/
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Tabela03: Tabela de moradores de rua e acolhidos (2000/2015) 

 

 

 

Fonte: FIPE- Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

  

Maria Antonieta Vieira (2013), da equipe de coordenação do censo, ressalta em números 

absolutos o crescimento da população de rua continuo crescendo entre os anos 2000 e 2015, 

quase dobrou: a variação no período foi de 82,7%. A mesma, ainda destaca que o crescimento 

da população em situação de rua cresce a uma velocidade maior que a população paulista que 

chega a ser 0,7%, já a população em situação de rua chega a alcançar 4,1%, ambas as 

informações estão encaixadas entre o período de 2000 a 2015. 

Se observar a tabela criada pela FIPE, é possível perceber que a população de acolhidos 

em 2015, consegue alcançar a população de moradores de rua no ano de 2000, afirmando ainda 

mais o crescimento desta população. 

 

 

https://www.fipe.org.br/
https://www.fipe.org.br/
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5.2 Situação dos Moradores de Rua 

 

Um dos reflexos do intenso processo de exclusão social é a população em situação de 

rua que, em decorrência da ocupação do solo urbano estar baseada na lógica capitalista de 

apropriação privada do espaço mediante o pagamento do valor da terra, não dispõe de renda 

suficiente para conseguir espaços adequados para a habitação e, sem alternativas, utiliza as ruas 

da cidade como moradia. (Cerqueira,2010) 

 

Figura02- Fotos da situação noturna dos moradores de rua em São Paulo 

 

Fonte: imagens retiradas do Google (2019) 

 

É consenso entre estudiosos que crises econômicas graves e prolongadas estimulam o 

aumento da população sem emprego e moradia disposta a ocupar calçadas, viadutos e praças. 

Especialmente quando há muita gente abaixo da linha da pobreza e as políticas de assistência e 

promoção social são inexistentes ou falhas. Num país como o Brasil, abatido por crises 

econômicas e políticas públicas frágeis, com 12 milhões de desempregados e 54,8 milhões de 
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cidadãos dispondo de R$ 406 ou menos mensais, a impressão que se tem é que a chamada 

população em situação de rua só vem aumentando. (SASSE E OLIVEIRA,2019) 

A falta de redes de proteção social e políticas públicas proativas acentuam ainda mais 

essa questão social, visto que a maioria dos governos se caracteriza pela 23 descontinuidade e 

pela seletividade, não conseguindo responder à demanda dessa população excluída. Assim, 

essas pessoas acabam recebendo menos direitos por causa da sua posição perante a sociedade. 

Para fins de esclarecimento, a política pública é uma ferramenta que deveria buscar pelos 

direitos da permanência a vida das pessoas. Portanto, ela deve definir programas, projetos ou 

serviços destinados ao atendimento de necessidades básicas (MACIEL, 2004; INSTITUTO 

PÓLIS, 2014).  

Para Ferreira (2006) não existe um resumo do que seja a população em situação de rua. 

No entanto, os Estados Unidos utilizam dois conceitos que podem ser utilizadas para 

caracterizar essa população. O primeiro seria de "desabrigados" (shelterless, em inglês), no qual 

são os indivíduos que acabam vivendo nas ruas por falta de um espaço físico para morar. O 

segundo conceito, também na língua inglesa, se aproxima mais das características da população 

de rua (homeless). 

Tabela 04: Tabela de moradores aonde dormem (2000/2015) 

 

 

Fonte: Ministério do desenvolvimento social e combate à fome 
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Segundo a jornalista Camila Rodrigues do blog BrasildeFato ir dormir em abrigos não 

é o desejo de todos que dormem em vias públicas. As razões variam desde a estrutura do espaço 

às dificuldades de adaptação as regras dos locais. Para alguns a grande rotatividade e a 

impossibilidade de estar com os seus companheiros e animais influenciam na decisão de ir ou 

não aos abrigos. 

Para finalizar, é de grande importância ressaltar que o projeto em questão será voltado 

para os moradores de rua, no qual, conceituados pelas Nações Unidades como “Homeless” 

 

5.3 Coronavírus nas ruas  

 

A pandemia do da COVID-19 pelo novo (SARS-CoV-2) tem se apresentado como um 

dos maiores desafios sanitários em escala global do século. O insuficiente conhecimento 

cientifico sobre o novo vírus, sua alta velocidade de contagiar e espalhar-se aumenta a chances 

de provocar mais mortes em sociedades vulneráveis. Em povos em situação de rua, as 

consequências podem ainda ser pior, pois pouco se sabe sobre as características de transmissão 

da COVID-19 em um contexto de grande desemparo social. 

Enquanto que no mundo normativo e padronizado se discute sobre isolamento “vertical” 

ou “horizontal” nas ruas não há alternativas de isolamento social, como deveria ser o chamado 

“fique em casa” se as avenidas, praças, becos e ruas acumulam moradores em suas casas 

coletivas ao céu aberto. 

Tabela 05 – Casos diários da COVID-19 

 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS) 
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A doação de diferentes estratégias de isolamento social, deve ser pautada em uma 

análise da situação e progressão da pandemia em terminado contexto. Desta forma, sob um 

ponto de vista teórico é necessário formar uma estratégia eficaz para se obter bons resultados 

no isolamento social dos moradores de rua. No momento as decisões imediatas devem buscar 

poupar vidas, garantindo assistência buscando minimizar os danos sociais e psicológicos das 

populações mais vulneráveis, por meio de adoções de medidas preventivas. 

Apesar dos casos de morte e contaminação estarem estabilizados no contexto atual 

com a variável viral, fica de ensinamento estratégico caso ocorra alguma outra variação ou 

surja outro tipo de doença contagiosa. 

 

6 DESIGN 

 

6.1 Conceito 

  

Design é uma área nova nos ramos da profissão moderna, apenas três séculos nos 

separam da sua existência como conhecimento cientifico com suas próprias técnicas e métodos. 

Isto não significa a não existência de design nos séculos passados, e não somos instigados a 

pensar no “antes do design”; mas como o termo é abrangente, porque envolve toda a cultura do 

desenvolvimento dos objetos materiais, a história do design tem seu ponto de partida no 

momento que esta cultura se transforma em ciência e quando percebemos a necessidade do 

design no mundo. 

Segundo a interpretação de Burdek  (2006), o processo criativo é uma maneira de 

praticar o design, no qual, o desenvolvimento socioeconômico, tecnológicos e o especialmente 

os culturais, juntamente com os fundamentos históricos e as condições de produção técnica 

possuem papel de importância para a criação de objetos. (BURDEK, 2006, p.41).  

 

“Design é a visualização criativa e sistemática dos processos de interação e 

das mensagens de diferentes atores sociais; é a visualização criativa e 

sistemática das diferentes funções de objetos de uso e sua adequação às 

necessidades dos usuários ou aos efeitos sobre os receptores.” (SCHNEIDER, 

2010 p. 197). 

 



19 
 

Junto com o domínio de técnicas para a aplicação do conhecimento do processo criativo, 

a inovação se transforma em outra questão importante e necessária para sucesso e valorização 

de um produto. Para superar as necessidades do usuário e produzir um produto competitivo é 

necessário que o processo criativo e a inovação estejam a todo momento conectados. De acordo 

com Lobach (2001) para criar um objetivo de design é necessário seguir uma linha de 

raciocínio, no qual, deve gerar soluções diante necessidades apresentadas. 

Um arquiteto que consiga colocar em prática os conhecimentos, geração de alternativas, 

ideias e ferramentas de pesquisa, que dão origem ao processo criativo e o processo de produção, 

certamente alcançará um excelente nível profissional.  

 

6.2 Ergonomia 

 

Para identificar a melhor forma para realizar um projeto é necessário obter informações 

da ciência chamada ergonomia ou antropometria. Este estudo fará com que o produto criado 

não leve prejuízos físicos ou mentais para o usuário, desta forma o produto resultará em um 

equipamento ou espaço responsável. 

 

Ergonomia é o estudo em relação ao ambiente em que é desenvolvido e com 

quem o desenvolve (trabalhador). A ergonomia nada mais é do que adequar 

ou adaptar o local de trabalho ao trabalhador, visando evitar acidentes ou 

doenças profissionais (OLIVEIRA NETTO; TAVARES, 2006). 

 

A facilidade de produção, durabilidade e a eficiência estão diretamente ligados a 

aceitação do produto segundo Netto (2010). Estes três fatores estão relacionados diretamente 

com a ergonomia de projeto, sendo também, responsável por uma melhor usabilidade do 

produto e embasamento de qualidade de vida de usuários. O consumidor final de produtos estar 

cada vez mais exigentes, desta forma, a ergonomia e o design estão cada vez mais presentes da 

na produção de novos equipamentos. 

Para desenvolver adequadamente um projeto é obrigatório um mínimo de conhecimento 

em ergonomia, Lida (2000) explica que há três objetivos na ergonomia sendo segurança, 

satisfação e o bem-estar dos trabalhadores da produção dos equipamentos, ela firma que com 

estes procedimentos o produto final irá possui sucesso e eficiência. 
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A  Associação Brasileira de Ergonomia(ABERGO), fala sobre três tipos de ergonomia; 

a ergonomia física que atende necessidades relacionadas aos fatores da anatomia humana, ou 

seja, as medidas do corpo, postura, movimento e a força que o musculo exerce sobre o produto; 

a ergonomia cognitivas que fala sobre as questões psíquicas do usuário , como o estresse que 

pode ser causado ao executar algumas atividades; e por fim, a antropometria que é uma ciência 

dentro da ergonomia física, que trata as medidas do corpo humano. Esta última ciência é 

aplicada na definição das dimensões do produto, e pode ser aplicada através de tabelas já 

existentes ou de estudos obtidos por usuários. 

Com tudo, é possível perceber que é indispensável a utilização da ergonomia na criação 

de novos projetos, provando que é necessário a utilização desta ciência em todos os processos, 

seja criativo ou executivo. Porém é de importância ressaltar que após colocado em pratica todos 

os processos de criação da ergonomia, outros assuntos surgem, como a utilização de outras 

áreas de conhecimento, como a definição da forma e da cor, levando em consideração o produto 

e o usuário.  

 

6.3 Forma 

  

A palavra forma pode obter vários significados filosóficos, desde a forma de escrever à 

forma do seu aspecto físico. Na arquitetura e no design objetemos significamos mais concretos 

ou matemáticos. Neste sentido, a classificação da forma se refere as formas geométricas ou 

básicas; triângulos, equiláteros, círculos e quadrados cada um possui características próprias 

dando origens a diversas outras formas orgânicas, naturais e artificiais criadas pelo homem; 

carros, cadeiras e objetos em geral. 

No geral, tudo o que podemos ver e tocar possui forma física. Segundo Dondis (2001) 

nossa maneira de concretizar mensagens visuais é criada de forma instintiva, pode ser 

influenciada por costumes e ações, e por isto, são influenciadas por nossa cultura, estado 

psicológico e pelo ambiente. Também de acordo por Dondis (1991) para alcançar o objetivo 

estético em relação a forma é necessário que o arquiteto ou design treine sua sensibilidade 

visual. 

Para Oscar Niemeyer (1978), formas não são simples e pouco menos funcionais, na 

verdade para Oscar as linhas que criam a forma necessitam de curvas que crie contraste no 

corpo a ser analisado, como mostra a figura04. Também segundo Niemeyer “quando uma forma 

cria beleza, ela tem função e das mais importantes”. Niemeyer faz essa afirmação diante todo 



21 
 

seu processo de arquiteto design, mas o mesmo pode ser utilizado em todo o conjunto de 

criação. 

Cada projeto exige objetivos a serem compridos é necessário descobrir a receita para 

unir a função estética da função prática, e nos dois casos adaptar formas e cores para obter um 

trabalho final satisfatório e solucionar o problema exigido. 

 

Figura03: Croqui do arquiteto Oscar Niemeyer (2000/2015) 

 

 

Fonte: Niemayer (1998) 

 

 

6.4 Cor 

 

No sentido físico cor é a impressão que a luz refletida e absorvida pelos corpos produz 

nos olhos. As cores possuem diferentes significados que variam em diferentes culturas. Na 

cultura ocidental as cores estão relacionadas com as emoções humanas. 
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“As cores influenciam o ser humano e seus efeitos, tanto de caráter fisiológico 

como psicológico, intervêm na vida das pessoas criando alegria ou tristeza, 

exaltação ou depressão, atividade ou passividade, calor ou frio, equilíbrio ou 

desequilíbrio, ordem ou desordem, etc.” (FARINA, 2006, p. 02) 

 

A professora de teoria da comunicação e psicologia das cores Eva Eller (2006) afirma 

em seu artigo que conhecemos muito mais sentimentos que cores. Desta forma, cada cor pode 

realizar emoções diferentes em cada indivíduo, ou seja, cada cor pode atuar de forma diferente 

dependendo da ocasião; as tabelas a seguir irão mostrar um pouco disto. 
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Figura 4 – Psicologia das Cores 
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Fonte: Heller (2000) 
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Sobre a história da teoria da cor Silveira (2015) diz que podem ser estudadas em três 

aspectos diferentes. O primeiro seria a construção física da cor, momento que acontece de fato 

a percepção visual cromática, tendo a luz como protagonista, em resumo a cor seria o resultado 

da ação da luz sobre os olhos. O segundo seria os aspectos fisiológicos que leva em 

consideração os efeitos químicos e simbólicos da cor e por últimos os aspectos culturais que 

implica em toda comunicação exercida pelo ser humano. Silveira (2015) fala que cada cultura 

possui um significado distinto da cor, variando de país à país.  

 

“O observador pode sentir sensações diferentes observando as cores. Cores 

escuras causam uma sensação de peso e fazem uma ligação com a terra. Por 

outro lado, tons claros produzem uma sensação de leveza e flutuação. Com o 

emprego desses conhecimentos podemos influir nos aspectos de design do 

produto. Para tal, é preciso saber que efeitos se pretende obter com o uso das 

cores” (LOBACH, 2001, p. 169). 

  

Por este motivo segundo LOBACH (2001) e SILVEIRA (2015) a escolha da cor é de 

importância essencial para a impressão e emoção causada pelo produto de design em relação 

ao usuário e o observador. Pois diante todos os aspectos falados nos tópicos anteriores o produto 

final poderá trazer sensações e sentimentos positivos ou negativos. 

 

6.5 Materiais 

 

Para Cunha (2009) a utilização correta de materiais é essencial o uso racional de matéria 

prima como água e energia utilizando tecnologias para diminuir o desperdício é indispensável.  

   

“Num projeto de produto típico, a escolha definitiva de um ou mais materiais 

é formalmente estabelecida na etapa de detalhamento (também considerada 

como especificação do produto) sendo, em geral, reflexo de uma sequência de 

levantamentos estudos e avaliações que vêm ocorrendo desde o início da 

atividade projetual. ” (LIMA, 2006, p. 12) 
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Em alguns tópicos abaixo irei apresentar alguns materiais considerados sustentáveis. A 

lista poderá apresentar alguns materiais ecoeficientes, no qual, apresentados isoladamente não 

teriam tais características. 

 

6.5.1 Concreto 

 

Concreto é um material composto e não há pronto na natureza, ele deriva da mistura de 

matérias primas, tais como; cimento, areia, brita e água. A figura 06 apresenta as quantidades 

necessária para produzir uma boa massa de concreto.  

 

Tabela 06 – Traço de concreto 

 

 

Fonte: Ciro Miranda (2015) 

 

 O concreto devido a suas inúmeras vantagens, tem sido um material bastante 

utilizado na construção civil. As vantagens deste material de construção que podem ser citadas 

são:  

- Baixo custo 

- Seus componentes são encontrados em quase todos lugares 
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- Versatilidade, adaptalidade, durabilidade, e possibilidade de incorporar com 

vantagens rejeitos industriais poluentes. 

Por fim, para obter um concreto de boa qualidade, é necessário que o traço do mesmo 

seja bem elaborado, se possível, suas propriedades sejam estudas no laboratório e ter todos os 

cuidados na seleção dos materiais que compõe o concreto.  

 

6.5.2 Plástico reciclado 

 

O plástico segundo o site Sociologia (2015) é um dos produtos mais utilizados na 

sociedade atual. Sua produção começou a se desenvolver no início do século XX, e registrou 

um crescimento acelerado a partir de 1920. Este material, relativamente novo comprado a 

outros como o vidro ou papel, passou a estar presente em nossos utensílios industriais. 

O plástico é constituído por algumas resinas derivadas do petróleo e pertence a um grupo 

especial chamado polímeros, ou seja, são moléculas grandes com características variadas. A 

palavra plástica tem origem grega, e o seu significado é “aquilo que pode ser moldado”. Como 

a frase anterior já descreve, uma importante característica do plástico é manter a formar após a 

moldagem.  

Finalmente, a maior vantagem do plastico é sua facilidade em ser reciclado. Para nos 

beneficiarmos desta vantagem, a sociedade deve ser instimulada a depositar corretamente os 

residuos do plastico, para aumentar o alcance da coleta seletiva. 

 

“A reciclagem mecânica pode ser viabilizada através do reprocessamento por 

extrusão, injeção, termoformagem, moldagem por compressão, etc. Para este 

fim são necessários alguns procedimentos que incluem as 30 seguintes etapas: 

1) separação do resíduo polimérico, 2) moagem, 3) lavagem, 4) secagem, 5) 

reprocessamento e, finalmente, a transformação do polímero em produto 

acabado. Existem variações nestas etapas devido à procedência e o tipo de 

polímero, além das diferenças de investimentos e equipamentos utilizados nas 

plantas de processamento. ” (Spinacé e Paoli, 2009, p.66)   
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Tabela 07 – Tabela de produtos que podem ser produzidos com o plástico 

 

 

Fonte: Editada pelo autor (2019) 

 

6.5.3 Madeira de Reflorestamento 

  

 A importância de utilizar madeira de reflorestamento está no debate que de 

acordo com o Prodes (2015), Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica, o Brasil 

reduziu em 15% a taxa de desmatamento da Amazônia legal entre agosto de 2013 e julho de 

2014. Essa redução aconteceu graças ação ambiental de reflorestamento, que prioriza repovoar 

áreas que sofreram remoção pelas forças da natureza, por exemplo o incêndio ou ações humanas 

como as queimadas, exploração de madeira e expansão de áreas agrícolas. 

 Seguindo agora na aria usual e econômica, de forma geral, a madeira é 

classificada levando em conta a sua resistência e seu número de defeitos. Quanto a resistência 

as arvores possui duas classificações: A primeira são as madeiras duras, que tem origem de 

arvores frondosas, tais como ipê, a aroeira e o carvalho. Já a segunda se classifica como 

madeiras macias que derivam do pinheiro ou eucalipto. 

 A variedade de aplicações da madeira se dá em função de suas diversas 

características e diferenças estruturais. Sua parte mais macia, geralmente é utilizada em 

indústrias papeleiras e químicas, já em termos de madeiras mais rígidas ou estruturais é possível 

destacar comercialmente nas áreas da construção civil ou moveleiras. 

 

7 MOBILIÁRIO URBANO 

 

7.1 Conceito 
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 De acordo com a legislação do Brasil, por meio da Lei 10.098/2000, é definido 

o mobiliário urbano como “conjunto de objetos presentes nas vias e espaços públicos 

adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação. A responsável pela elaboração de 

normas técnicas (ABNT), fica responsável e assegura as características desejáveis de produtos 

e serviços, como qualidade, segurança, eficiência, e bem como respeito ambiental. Além disso, 

segundo a ABNT, são mobiliários urbanos: “todos os objetos, elementos e pequenas 

construções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implantada mediante 

autorização do poder público em espaços públicos e privados” (ABNT, 1986, p.1). 

 Este projeto terá a ABNT como principal fonte teórica, sendo que é o órgão 

regulamentador, assim sendo, se refere a mobiliário urbano como qualquer elemento de 

diferentes escalas, implantados em espaços públicos e privados. Essa normalização possui 

conjuntos de regulamentações e de aplicações para solucionar problemas existenciais e até 

mesmo potenciais, esses processos estabelecem condições que possibilitam que um produto 

atenda as expectativas planejadas, além de auxiliar na autodisciplina dos agentes ativos do 

mercado.  

 É possível destacar ainda mais a utilidades do mobiliário urbano nos espaços 

públicos, sendo possível criar diversas categorias para cada um deles. Analisar um conjunto 

mobiliário exposto a uma paisagem ou projeto e perceber que este interfere mais que outros 

mesmo existindo em maiores escalas, notamos ainda mais a importância de um bom mobiliário 

urbano. 

 

7.2 Mobiliário Urbano em Parques 

 

Para preencher os pequenos detalhes do espaço urbano é necessário diferente 

equipamento do mesmo seguimento, foca-se em elementos que sejam convidativos, no qual 

seja possível a realização das atividades humanas. Pois segundo Jacobs (2007) o maior sucesso 

do espaço público é a apropriação pelos usuários. Seguindo ainda a proposta de Jacobs (2007) 

sobre um espaço bem-sucedido, para este continuar com os aspectos desejados é necessário 

administração e a manutenção de todos os equipamentos do local, e para isto acontecer é 

necessário a observação visual do desgaste pela administração e pelo usuário. 
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Segundo o ArchDaily (2013) a ausência do mobiliário urbano é sem dúvida perceptiva 

aos olhos do usuário, além disto, possui função estética e usual. E consequentemente os 

equipamentos urbanos tem a obrigação de doar sensações positivas aos usuários, pois se isto 

não acontece, faz estes não visitarem mais o espaço. Uma vez que pessoas se movem para 

utilizar o espaço público usufruem dos bancos, lixeiras e bicicletários. 

No mundo contemporâneo a preocupação com os espaços públicos e as experiências 

que ele transmite já é relevante. Há muitos países preocupados em implantar nos espaços 

urbanos equipamentos que sejam funcionais e transmitam estética ao ambiente, as fotos abaixo 

exibem isso: 

 

Figura 05 - Bicicletário 

 

 

Fonte: ArchDaily (2013) 
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Figura -6 Equipamentos Urbanos 

 

 

 

Fonte: ArchDaily (2013) 

 

Figura -7 Intervenção com pinos 

 

 

 

Fonte: ArchDaily (2014) 
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7.3 Design Inclusivo 

 

 Já falado anteriormente, devido a ações agressivas aos moradores de rua, 

diversos ativistas, artistas plásticos, design e arquitetos, que se dedicam a este tema, começaram 

a elaborar soluções para diminui esses problemas com os moradores de rua. O mobiliário 

urbano surgiu como uma excelente alternativa para melhorar a qualidade de vida desses 

usuários, além de possibilitar conforto aos moradores de rua, com um bom design aplicado a 

esses equipamentos urbanos é possível buscar estética para os espaços públicos, além de trazer 

sensações emocionais agradáveis. As imagens abaixo exploram como é possível melhorar a 

vida de usuários urbanos utilizando criatividade nos espaços públicos. 

 

Figura 08 - paraSITE 

 

 

 

Fonte: huffpostbrasil (2017) 
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Criado pelo artista plástico nova-iorquino Michael Rakowits, o paraSITE é um conceito 

de abrigo para o inverno feito a partir de sacolas plásticas, ziplocs ou nylon reaproveitados. 

Inflado facilmente usando os tubos de saída de calefação ou ar condicionado do lado de fora 

dos prédios, o artista cria cada modelo conforme a necessidade e os desejos do morador de rua 

que está tentando ajudar. 

 

Figura -9 Sean Godsell 

 

 

 

Fonte: huffpostbrasil (2017) 

 

Projetos de habitação baratos, confortáveis e capazes de serem produzidos em massa 

são a especialidade do arquiteto australiano Sean Godsell e de seu escritório em Melbourne, na 

Austrália. Um dos casos emblemáticos é o Future Shack, uma moradia para desabrigados de 

fenômenos naturais como enchentes e incêndios florestais que reaproveita a estrutura de 

contêineres de navios usados. 

 

 

8 PROCEDIMENTOS DO PROJETO 

http://michaelrakowitz.com/
http://michaelrakowitz.com/projects/parasite/
http://www.seangodsell.com/
http://www.seangodsell.com/future-shack
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8.1 Requisitos do Projeto 

 

Com a análise do problema, foi possível chegar nos seguintes requisitos de projetos: 

* Diminui a agressividade sofrida pelos moradores de rua; 

* Não interferir esteticamente nos espaços; 

* Ter como conceito outros mobiliários urbanos; 

* Resistir a intemperes; 

* Ser de material ecoeficiente; 

 

8.2 Geração de Alternativas 

Para a geração de alternativas, definiu-se como o conceito do produto a vida que os 

moradores de rua levam durante seu horário de descanso. No processo de criação foram 

utilizados painéis de imagens que expressam o contexto e sentimentos associados ao projeto. 

As imagens da (figura-10) mostram o estilo de vida noturna dos moradores de rua. 

 

Figura -10 horário de descanso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: huffpostbrasil (2017) 
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Já a (figura-11) foram coletadas imagens do conceito do produto em questão. Fontes de 

inspiração que resultam no conjunto de usualidades que o mobiliário poderá obter nos espaços 

públicos e com isto transformar essas ideias no ponto de partida para o projeto em 

desenvolvimento. 

 

Figura -11 ideias para o mobiliário   

 

Fonte: ArquiDay (2019) Editado pelo autor 

 

8.3 Idealização do Projeto 

 

As figuras abaixo mostram alguns croquis especulando iniciais do protótipo, não 

indicando a forma final, mas tendo em contrapartida ideias que em conjunto forme o nosso 

projeto. Desta forma idealizar como será o mobiliário projetado, uma imagem base do 

pensamento final e que deverá ser ilustrativa. O mobiliário da proposta irá funcionar de maneira 

que, de forma fácil, seja movimentado e transportado e com o objetivo de transformasse 
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rapidamente em um abrigo para o usuário possuindo pontos pré-definidos para a sua instalação, 

desta forma é possível futuramente imaginar outras estruturas fixas que forneçam mais 

necessidades básicas apropriadas como a possibilidade de banheiros públicos.  

Com o auxílio da tecnologia o intuito além de abrigo é fornecer um endereço virtual e 

móvel para cada morador de rua que utilize do equipamento, desta forma criar tabelas 

informativas no qual seja possível entender os locais de maior fluxo e poder criar um endereço 

do usuário na cidade.  

Figura -11 ideias para o mobiliário II 

 

 

 

Fonte: autor (2019) 
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A imagens da (figura-11) está tentando apresentar alguns detalhes do banco, destacando 

alguns materiais, como o concreto, madeira e um tecido flexível. Além de identificar aonde 

deverá obter um ângulo ergonômico e as articulações para transformar o banco em uma barraca 

com facilidade. 

 

Figura -12 ideias para o mobiliário III 

 

 

Fonte: autor (2019) 

 

Na imagem da (Figura-12) identifica o local aonde ficará o zíper do banco, a maneira 

mais simples para obter uma abertura aonde o morador de rua poderá entrar. Destaca novamente 

as articulações e espaços aonde poderão estacionar algumas bicicletas. 

As imagens (Figura-11) e (Figura-12) nos apresenta o inicio das ideias, de como o 

processo teve início, foi pensado à priori em um instrumento urbano que tivesse pouca 

flexibilidade, mas com as demandas necessárias esse primeiro projeto ficou como referencia 

para a próxima ideia. 
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Figura -13 ideias para o mobiliário  

 

 

Fonte: autor (2020) 

 

O croqui da (Figura-13) identifica o mobiliário com mais flexibilidade que o anterior, 

com alta capacidade móvel e idealizações para uma fácil instalação nos ambientes que deverão 

ser estudados para fixação do equipamento. 

A ideia principal do mobiliário seria apoiar-se em estruturas pré-fixadas em paredes de 

viadutos, muros públicos e praças urbanas. Desta forma o morador de rua não estaria fixado em 

um ponto permanente, mas teria a possiblidade de escolher infinidades de espaços dentro da 

cidade e que estejam em locais apropriados de escolhas conscientes protocolado por estudos 

direcionado a cidade a implantar os aparelhos, no qual ofereça além do conforto do 

equipamento a segurança dos moradores de rua. 
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Figura -14 Ideia dos fixadores do equipamento 

 

 

Fonte: autor (2020) 

 

Foi pensado em uma estrutura simples, duradoura e resistente. Para isso imaginou-se 

articulações sem exageros de tecnologia, a ideia é criar algo que seja viável para produção. O 

pensamento do projeto se apresente com auxílio de duas mão-francesas dobráveis possuindo 

detalhes em suas estruturas para transforma-se em um produto simples e sem exageros 

tecnológicos para sua execução básica, que seria a montagem final do equipamento e sua 

utilidade final. 
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No croqui da mão-francesa há uma tentativa de explicar a sua estruturação, formada por 

três elementos principais identificando a sua fase “fechada” e “aberta” como ilustra a (imagem 

-14).   

 

 

Figura -15 Forma de transpor 

 

Fonte: autor (2020) 

 

O projeto também pretende alcançar um equipamento que seja de fácil transporte e 

compacto para não ser um produto que venha causar dificuldades na vida dos usuários, já que 

os moradores de rua, geralmente não possuem espaço para armazenar seus “bens”.  
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Então segue como proposta um mobiliário dobrável, com alça de ombro e correia ou 

corda para sustentar a forma de transportar o utensílio. 

 

 

 

Figura -16 Fixação na parede 

 

 

Fonte: autor (2020) 

 

 

 

A (figura – 16) ilustra a necessidade que o nosso equipamento terá para ser bem 

instalado e utilizar a sua função em plenitude. Serão fixadas nas paredes das áreas escolhidas 4 

fixadores para suporte da mobiliário. O objetivo desses suportes será suportar o peso do 

mobiliário e do usuário e travar com segurança o equipamento para que adquira o conforto 

necessário para os moradores de rua. 
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9 DETALHES DO PROJETO FINAL 

 

Nessa etapa será ilustrado alguns detalhes em modelagem 3D apresentando a escolha 

final do projeto em questão. Foi desenvolvido um desenho final no qual surgi da experiencia 

dos dois croquis apresentado anteriormente, os melhores detalhes das ideias e referencias foram 

absorvidas e adaptadas para adquirir um equipamento funcional. 

 

 

 

Figura – 17 Detalhamento da mão francesa 

 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Os detalhes da figura – 17, apresenta a funcionalidade principal do equipamento urbano, 

os detalhes (Detalhe 01 e Detalhe 02) desenvolve alguns pontos de articulação e travamento de 

segurança do equipamento. A ideia principal é ser algo simples com mecanismos robusto e 

manual para que se tenha maior durabilidade no equipamento.  

Essa peça divide-se em três estruturas principais; “L3” será a estrutura da “base” com 

dois pontos de flexão e conectando se permanentemente com as outras duas estruturas, “L2” 

terá a função de ancoramento com a superfície que o equipamento deverá ser instalado, “L3 

tem a característica de maximizar a capacidade de carga do mobiliário criando um reforço extra 

e finalizando a geometria do nosso mobiliário. 

 

Figura – 18 Detalhes do equipamento  

Fonte: Autor (2020) 

 

A figura – 18 apresenta o nosso mobiliário na sua idealização final e destaca suas 

principais funções, a ponto “D1” marca o tecido que será confeccionado o equipamento, que 

será de tecido semipermeável e identifica o local aonde será a abertura para entrar no mobiliário. 
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Os pontos “D3” e “D4” possuem funções semelhantes, será um espaço composto por tela com 

malha fina, no qual permitirá a entrada de ventilação, as duas aberturas juntas criam o efeito de 

ventilação cruzada, estas podem ser fechadas com o tecido excedente que fica dobrado quando 

as aberturas estão abertas. 

Na marcação “D2”, foi projetado um dispositivo de segurança no qual o tecido deverá 

ser florescente ao ser atingido por raios de luz, como o equipamento é para uso urbano, foi 

necessário este dispositivo para destaca-lo e alertar quem passa próximo. 

A marcação “D5” apresenta a ideia para evitar forças que rotacione o equipamento 

quando o usuário estiver sentado ou deitado no mobiliário, desta forma aumenta a durabilidade 

do produto. O ponto “D6” foi desenvolvido uma alça para carregar o aparelho, idealizado em 

uma mochila de ombro, desta forma fica portátil e fácil de locomover para outras áreas urbanas 

apropriadas. 

 

Figura – 19 Atividade passiva do equipamento 

 

Fonte: Autor (2020) 
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O equipamento teve como princípio a função de ser portátil e fácil de transportar, é 

importante que ele tenha essa facilidade para que os moradores de rua consigam, se quiserem, 

mudar o seu lugar de permanência pela cidade. A figura – 19 apresenta o formato que ele terá 

ao ser transportado, uma forma cilíndrica que surge ao enrolar o tecido protetor a estrutura 

metálica. Para finalizar foi pensando em uma alça de coro sintético, que tem como referência 

mochilas de alça única, desta forma fica fácil e prático de transporta-lo. 

 

Figura – 20 Contextualizando o Mobiliário I 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

 

É de interesse do projeto que o contexto a ser realizado as prefixações dos instrumentos 

urbanos sejam áreas que não caracterize desordem pública e transpareça violência e ignorância 

social. O desejo é que apesar do preconceito existe aos moradores de rua, a população não 



46 
 

desenvolva métodos para expulsar ou agredi aos usuários do equipamento. Para isso buscamos 

espelhar características artísticas nas superfícies no qual os mobiliários estejam fixados. 

 

Figura – 20 Contextualizando o Mobiliário II 

 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

A pandemia que o mundo enfrentou entre 2019 à 2022 causou inúmeros transtornos a 

população mundial e o distanciamento social foi necessário para minimizar os impactos trazido 

por esse vírus agressivo. A população de rua sem muitos recursos para conseguir enfrentar essa 

pandemia torna-se uma população frágil e acessível ao vírus. Por esse e outros motivos o 

mobiliário urbano de interesse social traz essa facilidade do distanciamento social, no qual é 

possível distribuir os locais de prefixação e desta forma entender os trajetos que os moradores 

de rua fazem na cidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho possui a intenção principal de desenvolver um instrumento urbano com 

objetivo de transformar-se em dormitório para moradores de rua de grandes centros urbanos. 

O produto a ser desenvolvida busca incentivar e influenciar positivamente outras 

pessoas, desta forma, conscientizar e apresentar outras alternativas que não sejam agressivas 

aos moradores de rua, que contrapartida desagradam regras normativas da sociedade 

contemporânea, desta forma, nada melhor que utilizar o espaço público utilizando mobiliário 

urbano para diminuir o atrito entre ambos. 

Pretende-se solucionar o problema através da busca de identidade e compreensão do 

tema do projeto, entendendo sobre mobiliário urbano e design social, através de informações 

externas como artigos, biografias e websites que tratam sobre o assunto. Estas alternativas 

trarão informações necessária para interpretar a melhor maneira de se produzir o projeto de 

acordo com a necessidade do público. 

Sendo assim, esse projeto tornara-se útil atingindo os objetivos propostos no início do 

trabalho. Este mobiliário poderá proporcionar aos usuários finais o distanciamento da agressão 

física ou psicológica, além de transmitir às pessoas o pensamento solidário e incentivar novas 

ideias para solucionar este problema social. 
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