MOBILIÁRIO URBANO

MIRADOR

O mobiliário é composto por abrigos para as paradas de ônibus, pontos de táxi, bicicletários, mirantes,
quiosques, telefones públicos, elementos de sinalização turística, bancos, lixeiras, balizadores e elementos
propostos para a iluminação pública das vias e dos prédios históricos.

Os mirantes foram pensados como elementos excepcionais na paisagem, funcionando como uma moldura para
as visuais. A linguagem proposta segue a dos demais elementos do mobiliário com estrutura em módulos préfabricados de concreto aparente.

PARADA DE ÔNIBUS E PONTO DE TAXI
A iluminação é outro importante elemento do mirante pois proporciona uma luz noturna difusa que identifica o
equipamento e compõe a paisagem de forma poética.

Os abrigos de ponto de táxi e parada de ônibus foram pensados como estruturas simples em módulos de concreto aparente
pré-fabricado. A profundidade da estrutura foi pensada para se adequar à largura das calçadas que, por vezes, é mais estreita.
Uma chapa de aço corten é projetada sobre o passeio para melhor proteger os usuários que aguardam o ônibus a pé.

A parada de ônibus tem espaço reservado em sua estrutura para a sinalização das linhas das linhas e horários de
ônibus. O ponto de táxi tem espaço fechado para o telefone. Ambos os mobiliários têm banco para a espera.

PARADA DE ÔNIBUS
PONTO DE TAXI

A identidade proposta para o conjunto do mobiliário urbano pretende diferenciar a área de intervenção
como um setor de interesse cultural com linguagem referenciada na sinalização de patrimônio histórico
recomendada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Neste sentido o aço
patinado tipo corten é proposto como material para compor o mobiliário e a sinalização gráfica devido a
sua qualidade estética e durabilidade, dispensando manutenção e repintura. A cor corten se assemelha ao
Pantone indicado pelo IPHAN (Pantone 4695) e, busca atender às indicações de sinalização turística, além
de estabelecer relação de identidade do projeto.
Os equipamentos e mobiliários propostos em estrutura metálica são facilmente substituídos e possuem um
caráter mais efêmero. Os elementos em concreto foram propostos para atender ao mobiliário fixo como
paradas de ônibus, pontos de táxi e os bancos das praças principais. Todos os elementos são sinalizados
com a logomarca da cidade, gravada em baixo relevo nas peças de aço e de concreto.

QUIOSQUE
Na Praça Arnoldo de Souza, é proposto o uso de quiosques para abrigar espaços comerciais como bancas de
revista, chaveiro, informações turísticas, comercialização de artesanato e de bebidas e comidas. A identidade visual é
semelhante às propostas para o edifício do Mercado, que integra este setor da praça.
A estrutura leve e metálica foi pensada para permitir que os módulos sejam retirados da praça no caso de eventos de

maior porte e transportados com facilidade. O interior dos quiosques é feito com painéis de madeira que permitem a adequação
e variação dos usos. As unidades devem prever instalações elétricas, hidráulicas e iluminação com medição independente.
O quiosque é composto por dois módulos que são unidos quando o comércio está fechado e, quando aberto configura uma
unidade comercial integrada com o espaço público. Essas bancas propiciam um uso complementar ao Mercado. Além do

espaço para a loja, a lateral externa foi pensada como um banco, que permite a utilização do módulo quando fechado.

AMPLIAÇÃO VIA
A ampliação da via busca demonstrar a solução adotada para a inserção do mobiliário e detalhamento do passeio
público propostos para os trechos 1 e 2 do projeto. A fim de manter uma unidade para a área de intervenção, são
propostas calçadas contínuas e monocromáticas em sistema de piso drenante, que permite a permeabilidade de
até 90% da água, representando uma solução importante para qualidade da drenagem dos passeios. As placas têm
formato 60 x 30 x 8cm, granilha em tons de cinza, junta seca, paginação intertravada e, atendem o requerimento de
trânsito de veículos leves e pesados nos acessos às garagens e estacionamentos.

O pavimento em pedra é utilizado nas praças e vias elevadas a fim de compor um piso nivelado com as calçadas e passeios
peatonais, o que possibilita o atravessamento em nível das faixas de rodagem e busca privilegiar ao máximo o pedestre.
Nestes trechos, é proposto o uso de blocos de basalto com variação de cor para diferenciar as zonas nas quais os veículos
têm possibilidade de transitar. Os blocos têm formato 10 x 10 x 5cm, junta de 2mm, sobre contrapiso em concreto armado.
São demonstradas, também, as soluções adotadas para atender as demandas de infraestrutura como o sistema de drenagem
urbana e a racionalização das tubulações de água, telecomunicação e elétrica - localizadas em uma faixa da calçada com

placas removíveis para facilitar a manutenção. A drenagem da via é solucionada pelo recolhimento da água no meio-fio em
blocos de concreto pré-moldado.
A substituição do sistema elétrico existente para o subterrâneo busca minimizar a interferência dos fios e elementos aéreos
na área delimitada como Centro Histórico. Nas tubulações subterrâneas são previstos espaço livres para atender futuras
conexões e, também, novas redes de modo a evitar reparos constantes nas calçadas.

PONTO DE TAXI

TOTEM DE SINALIZAÇÃO

LIXEIRA

BICICLETÁRIO

O totem de sinalização turística é o mobiliário responsável por identificar o patrimônio. Nele constam informações sobre os
locais e as obras mais expressivas do Centro Histórico. Em aço corten o elemento vertical possui superfície plana na qual
podem ser diagramados os mapas e textos informativos.

A lixeira é proposta em estrutura resistente em aço corten, com separação entre lixo orgânico e lixo reciclado. Possui
suporte para saco plástico e uma trava com chave que permite a articulação basculante para limpeza.
O bicicletário é feito em estrutura modular de chapa de aço corten reforçada com fixação no piso por chumbadores.
Os módulos podem ser agrupado conforme necessidade.

CABINE TELEFONE E BANCO

ILUMINAÇÃO

A estrutura para abrigar o telefone público é em concreto aparente pré-fabricado com cobertura para abrigar o equipamento.
Os bancos propostos em concreto aparente são de estrutura pré-fabricas modulares que foram desenhadas como elementos
de composição dos espaços públicos. Seguindo a linguagem dos demais mobiliários, o banco possui, em sua base, uma
luminária linear em LED. Esta, por sua vez, cria um efeito de iluminação indireta difusa e, confere dramaticidade para os
ambientes, tornando-o mais convidativo para os frequentadores.

Com estrutura em chapa de chapa de aço corten e sistema de iluminação com lâmpadas LED, as luminárias foram
propostas como elementos essenciais na composição do desenho urbano.
A luminária selecionada para as praças e parques possuem foco difuso na parte superior posicionado acima da altura
dos olhos do pedestre. Para as vias, a luminária escolhida possui um foco mais potente voltado para a iluminação
da caixa da rua e outro foco mais baixo para atender a iluminação dos passeios, criando condições adequadas de
iluminação para os pedestres e automóveis.

PERFIL DA VIA
Ampliação da via com indicação das
soluções adotadas para as calçadas, via
elevada e via carroçável.
PISO DRENANTE
Placas, no formato 60 x 30 x 8cm, sobre
contrapiso em pedrisco, brita e solo
compactado.
PAVIMENTO EM PEDRA
Blocos de basalto, no formato 10 x 10 x
5cm, sobre contrapiso armado, variação de
cor conforme projeto.
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