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RESUMO 
 

 

 

 

Este estudo trata do desenvolvimento do projeto de sinalização para o Centro 

Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes-Ufes), localizado na cidade de São 

Mateus (ES). O projeto foi desenvolvido pelo ProDesign Ufes,  Laboratório de 

Projetos em Design da Universidade Federal do Espírito Santo, localizado em 

Vitória (ES). São descritas as etapas de levantamento e de sistematização de 

dados, com destaque para a construção do Plano de Sinalização, que detalha a 

família de peças do sistema, as localizações das peças no campus e o conteúdo 

específico de cada uma. Destacam-se as ferramentas e técnicas de validação, 

criadas para avaliar a pertinência do sistema proposto, a saber: maquetes e mapas 

de fluxos propostos. Conclui que essas ferramentas foram fundamentais no 

processo de validação do plano de sinalização, considerando que a distância de  

214 km entre o Centro Universitário e o laboratório onde se encontrava a equipe 

envolvida no projeto dificultava a realização de visitas para conferir as informações 

in loco. E, por último, apresenta a aplicação das ferramentas em outros projetos, 

maiores e mais complexos. 

 

 

Palavras-chave: wayfinding, sinalização, maquetes, mapas, metodologia. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

Instituições de ensino, em geral, são espaços públicos complexos, onde projetos 

de sinalização se fazem necessários para facilitar a navegação dos usuários. 

(BERGER apud PEREIRA e SANTOS, 2015) 

 

Os campi universitários, dado sua escala, variedade de funções e de usuários, 

apresentam uma complexidade espacial muito maior do que a das escolas. 

Um campus tem características de uma pequena cidade (inclusive com 

legislação urbanística própria) e apresenta configurações espaciais, relações 

entre edificações e articulações de percursos (de pedestres ou veículos) das 

mais diversas. Além disso, deve atender as necessidades, com garantia de 

conforto e segurança, não apenas do corpo universitário, mas também da 

comunidade residente em seu entorno imediato, e mesmo da toda a cidade. 

[...] (BINS ELY, 2008, p.41) 

 

Segundo Berger (2009 apud PEREIRA e SANTOS, 2015), até a década de 50, as 

universidades seguiam os tradicionais modelos arquitetônicos de Harvard, Oxford e 

Sorbonne. Eram formadas por edifícios clássicos, simétricos e com suas entradas 

bem definidas. Essas características facilitavam a orientação e a circulação por 

esses ambientes. Após a metade do século XX, iniciou-se um rápida expansão das 

instituições de ensino, as universidades passaram a abrigar uma maior variedade 

de espaços, assemelhando-se a minicidades. Ao mesmo tempo, o crescimento do 

movimento da arquitetura moderna modificou o antigo padrão da estrutura dos 

campi. O conjunto de edifícios se tornou mais semelhante e assimétrico, e as 

grandes entradas passaram a ser discretas. Essa mudança transformou a estrutura 

básica de navegação dos antigos campi, tornando necessário o auxílio de 

elementos informativos para a orientação no ambiente. 

 

Em campi universitários, o visitante pode obter informações sobre o espaço de 

diversas maneiras, tanto com elementos fixos da paisagem (ambiente natural ou 

arquitetônico) quanto com informações complementares (gráficas, visuais, 

sonoras, telecomunicações). No entanto, quando não tem acesso ou quando não 

compreende essas informações, o visitante se sente perdido e frustrado. (BINS 

ELY, 2008) 
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Gibson (2009) também afirma que, ao transitar em um local, o indivíduo toma suas 

decisões com base em informações disponíveis e facilmente visíveis. E aponta que 

apresentar essas informações em espaços públicos para facilitar e simplificar a 

experiência dos visitantes é papel do wayfinding designer. 

 

O desafio do designer é determinar onde localizar os elementos de 

sinalização, o que eles devem dizer, e como eles devem dizer. Pesquisas e 

analises ajudam o designer a entender um espaço público complexo, como o 

conjunto de um hospital antigo ou um enorme sistema de metrô urbano. No 

processo de traçar o caminho do visitante, o designer se esforça para 

descobrir a lógica escondida do lugar. Uma vez que ela fica clara, o designer 

pode desenvolver uma estrutura estratégica para o sistema de wayfinding. 

(GIBSON, 2009, p. 37, tradução nossa) 

 

Chamma e Pastorelo (2008) também afirmam que o designer deve se antecipar às 

demandas dos usuários, oferecendo informações precisas e corretas, para que eles 

possam tomar decisões rapidamente.  

 

A empresa Applied (2007), especializada em desenvolver projetos para cidades, 

define wayfinding como o uso de pistas espaciais e do ambiente para se mover de 

um lugar para o outro e de ferramentas projetadas para ajudar na tomada de 

decisões antes e durante o trajeto. Para a empresa, o wayfinding se divide em duas 

fases distintas: de planejamento (analisar o trajeto antes de iniciá-lo) e de 

navegação (encontrar o seu caminho no ambiente urbano, que inclui o uso de 

ferramentas de wayfinding, pontos de referência, rotas e pontos de encontro de 

rotas). 

 

Na literatura, assim como o termo “sistemas de sinalização”, encontram-se 

diversas outras denominações, com sentidos ligeiramente diferentes, que buscam 

definir sistemas de wayfinding. A discussão sobre os diferentes sentidos que esses 

termos apresentam foge ao escopo deste trabalho. Aqui o sentido de "sistema de 

sinalização" ou "sistema de wayfinding" refere-se ao planejamento, ao projeto e à 

especificação de elementos gráficos no ambiente construído ou natural. Esses 

elementos são usados para comunicar informações específicas em sistemas de 

identificação, informação, direção, interpretação, orientação, regulamentação e 

ambientação. 

 

O projeto de sinalização do Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes) 

foi desenvolvido pelo ProDesign Ufes (Programa de Projetos em Design da Ufes). À 

época, o laboratório estava responsável por desenvolver a sinalização para todos 

os campi da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A autora deste trabalho 
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atuava como bolsista do laboratório e estava alocada na equipe responsável pelo 

desenvolvimento do sistema para o campus localizado na cidade de São Mateus, o 

Ceunes. O projeto do Ceunes foi a primeira experiência do laboratório na área de 

sinalização, dessa forma, nele foram definidos métodos e técnicas que se 

tornariam base para o desenvolvimento dos futuros projetos do ProDesign Ufes. 

 

Este trabalho de graduação é um relato dessa primeira experiência, tanto do 

laboratório quanto da autora, em projetar sistemas de sinalização complexos. 

Sendo o foco deste estudo o planejamento inicial do sistema, a criação dos fluxos 

de circulação e a validação da coerência e eficiência do sistema proposto. No 

laboratório, esta etapa foi nomeada como “Plano de Sinalização” e não incluiu o 

estudo formal e gráfico dos objetos, uma vez que essa etapa foi desenvolvida de 

maneira global para todos os campi da Ufes, considerando que todas as unidades 

da universidade deveriam receber um tratamento visual semelhante para seus 

elementos de sinalização. 

      

Para delimitar melhor o que seria abordado neste trabalho, foram definidos alguns 

objetivos especifico, que são:  

    

1 - Definir os tipos de elementos do sistema de sinalização do campus em 

questão; 

2 - Planejar a localização de cada elemento/objeto do sistema; 

3 - Especificar os conteúdos de cada elemento do sistema; 

4 - Desenvolver um sistema de orientação, considerando sua boa 

navegabilidade e coerência. 

 

Tendo em vista os três primeiros objetivos, o trabalho iniciou com as etapas de 

coleta de dados sobre o local do projeto, a análise desses dados e o posterior 

desenvolvimento do Plano de Sinalização. Para cumprir o último objetivo, foi 

planejada a etapa de revisão do Plano de Sinalização. Esta revisão desencadeou a 

criação de novas técnicas para a construção do sistema. 

 

O primeiro capítulo deste trabalho contextualiza o projeto. Nele é apresentado um 

breve histórico sobre o Ceunes, também sobre o surgimento do ProDesign Ufes, 

assim como a relação do laboratório com projetos de sinalização. É apresentada, 

ainda, a metodologia que guiou o desenvolvimento deste trabalho. 

 

O segundo capítulo dedica-se à apresentação de como foi feita a coleta de dados 

no local de projeto, apontando as observações iniciais concluídas após a análise 

dos dados coletados. 



 

 11 

 

O terceiro capítulo detalha todo o plano de sinalização, apresentando a família de 

elementos do sistema, a localização e o conteúdo planejados para cada um deles. 

 

O quarto capítulo analisa a revisão do Plano de Sinalização proposto, apontando a 

existência de problemas com a coerência do sistema. E, por conseguinte, apresenta 

as ferramentas criadas para solucionar os problemas identificados.  

 

No quinto capítulo, é apresentada a aplicação das ferramentas em sistemas 

maiores e mais complexos, como no campus de Goiabeiras (Ufes) e na cidade do 

Rio de janeiro, assim como as adaptações feitas em cada caso.  

 

Por último, nas considerações finais, é mostrado como os objetivos foram 

concretizados com o desenvolvimento deste projeto e quais são os passos futuros 

em relação ao projeto de Sinalização do Ceunes. Neste capítulo também são 

apresentadas algumas considerações sobre as ferramentas desenvolvidas. 

     

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

 

O terceiro capítulo detalha todo o plano de sinalização, apresentando a família de 

elementos do sistema, a localização e o conteúdo planejados para cada um deles. 

 

O quarto capítulo analisa a revisão do Plano de Sinalização proposto, apontando a 

existência de problemas com a coerência do sistema. E, por conseguinte, apresenta 

as ferramentas criadas para solucionar os problemas identificados.  

 

No quinto capítulo, é apresentada a aplicação das ferramentas em sistemas 

maiores e mais complexos, como no campus de Goiabeiras (Ufes) e na cidade do 

Rio de janeiro, assim como as adaptações feitas em cada caso.  

 

Por último, nas considerações finais, é mostrado como os objetivos foram 

concretizados com o desenvolvimento deste projeto e quais são os passos futuros 

em relação ao projeto de Sinalização do Ceunes. Neste capítulo também são 

apresentadas algumas considerações sobre as ferramentas desenvolvidas. 

     

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 

CAPÍTULO 1  
CONTEXTO DO PROJETO 
 

 

 

1.1  •  PRODESIGN UFES 
 

O projeto de sinalização do campus de São Mateus surgiu no âmbito do ProDesign 

Ufes, Laboratório de Projetos em Design, vinculado ao Departamento de Desenho 

Industrial da Universidade Federal do Espírito Santo.  O  laboratório surgiu em 2013 

como um programa de extensão universitária, a partir de uma demanda da 

administração central da universidade, com o intuito de desenvolver projetos de 

sinalização para os seus campi, com o objetivo de melhorar a segurança da 

Universidade.  

 

A Universidade Federal do Espírito Santo possui quatro campi: Goiabeiras e 

Maruípe, localizados na capital Vitória (ES), e os campi de São Mateus e Alegre, 

localizados no interior do estado. 

 

No planejamento inicial do programa de extensão, os estudos iriam se concentrar 

no campus de Goiabeiras, por ser a unidade principal da universidade. Porém 

decidiu-se pela inclusão do campus de São Mateus nessa etapa, devido à completa 

ausência de sinalização no local. Dessa forma, os projetos para os campi de 

Goiabeiras e de São Mateus foram desenvolvidos em paralelo.  

 

Por ser um campus menor e menos complexo, São Mateus teve suas etapas de 

projeto desenvolvidas com mais agilidade do que o de Goiabeiras. Nele foi possível 

realizar testes de metodologias que serviriam, então, de base para os projetos 

posteriores. Parte deste experimento é assunto do presente trabalho. 

 

No momento deste projeto, o ProDesign Ufes contava com dois coordenadores, 

professores do Departamento de Desenho Industrial, além de 15 bolsistas, alunos 

do curso de design.  
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1.2  •  CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 
 

 

A Universidade Federal do Espírito Santo foi criada em 1954 e teve sua sede 

construída em Vitória, capital do estado. Em 1990, com o objetivo de estender a 

universidade ao interior, foi criada a Coordenação Universitária Norte do Espírito 

Santo, que elegeu São Mateus como a cidade que abrigaria a nova unidade da Ufes. 

A coordenação instalou provisoriamente os primeiros cursos em um imóvel 

denominado Sagrada Família. Em 2005, foram concedidas pelo governo áreas de 

terras rurais para servir à implantação da unidade descentralizada da Ufes, 

criando-se assim o Centro Universitário Norte do Espírito Santo - Ceunes. 1 

 

Na época deste projeto o Ceunes oferecia 16 cursos de graduação, 4 programas de 

mestrado e uma especialização. Possuía mais de 2.000 alunos, 176 professores 

efetivos e 92 técnicos administrativos em educação 2.  A sede definitiva do Centro 

Universitário se localiza às margens da BR-101, em um terreno de 532.000 m², 

equivalente a 76 campos de futebol, sendo a maior parte desta área destinada à 

Fazenda Experimental, e um menor espaço, com aproximadamente 86.000 m², 

destinado às edificações. Na época deste projeto, o Ceunes contava com 27 

edificações construídas e dava prosseguimento à expansão de suas instalações 

(Anexo 1) 3. 

 

 

                                                
1 Dados retirados do Plano Diretor Físico do Ceunes - Documento interno cedido pela administração 
do campus 
2 Disponível em: <http://www.ceunes.ufes.br/historico> 
3 Disponível em: <http://www.pu.ufes.br/ufes_em_areas> 

Figura 1:  

Imagem de 
satélite dos 
arredores do 
Ceunes. 
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A construção do campus nesse local foi planejada e considerou a sua expansão, o 

que facilita o surgimento de novos prédios e mantém um certo padrão nas 

edificações, tanto em relação à arquitetura quanto às distâncias entre os espaços 

construídos. Também devido ao planejamento, as vias de acesso para pedestres 

são largas e retas, dividindo o campus em quadras. Isso torna possível o acesso à 

maioria dos prédios, tanto por um vão central quanto por suas laterais. Além disso, 

preenche o espaço com cruzamentos, criando múltiplas possibilidades de 

caminhos a serem traçados para se chegar a um destino. 

 

 
Figura 2: Planta arquitetônica do Ceunes. As linhas contínuas indicam o espaço arquitetônico já 
construído, enquanto as linhas tracejadas indicam edificações e caminhos ainda não construídos, 
mas já planejados no Plano Diretor Físico do campus. Mais detalhes apresentados no Anexo 1. 
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Em relação à distribuição dos edifícios no espaço, o campus é dividido em 4 

setores, que concentram serviços ou cursos de áreas comuns. Esses setores foram 

nomeados pela administração como Eixos e numerados conforme a sua localização 

no campus: os Eixos 1 e 3 concentram cursos de graduação; o Eixo 2 está 

relacionado à administração e serviços e o Eixo 4 abriga os cursos de pós-

graduação, conforme é mostrado na figura 3. 

 

 

A maioria das edificações localizadas nos Eixos 1, 3 e 4 não pertencem a cursos 

específicos, sendo diferenciadas apenas por sua função: salas de aula, salas de 

professores ou laboratórios. A criação de novos cursos e a constante expansão do 

campus torna frequente a divisão e criação de novos departamentos, bem como 

mudanças na sua localização. Tendo em vista essas características, foi proposto 

também, pela própria administração do campus, que a identificação dos prédios 

fosse feita por um sistema alfanumérico, composto de blocos e eixos, como por 

Figura 3:  
 

Delimitação 
dos setores 
do campus, 
chamados 
oficialmente  
de “eixos” pela 
administração. 
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exemplo: Bloco B - Eixo 3. Desse modo, como as nomenclaturas das edificações 

serão independentes das unidades administrativas, garante-se uma certa 

estabilidade de nomenclatura ao longo do tempo, tendo em vista as mudanças 

inevitáveis no futuro. 

 

Tanto o sistema de eixos como a nomenclatura foram definidos oficialmente pela 

universidade, porém o campus é relativamente novo e não possui nenhuma 

sinalização. Desse modo, as nomenclaturas oficiais adotadas ainda não são 

amplamente conhecidas pelos alunos, funcionários e frequentadores externos do 

local, abrindo espaço para a possibilidade de construção de uma identidade a 

partir da implementação do sistema. 

 

O Ceunes se localiza a aproximadamente 6 km do centro de São Mateus e, à época 

deste projeto, ainda não contava com muitos serviços voltados à população em 

geral, como bancos e copiadoras. Porém já era muito visitado pelos alunos do 

Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), situado em frente ao Ceunes, por suprir a 

carência da instituição por um restaurante universitário. 

 

 

1.3  •  METODOLOGIA UTILIZADA NO LABORATÓRIO 
 

 

O laboratório utilizou a metodologias de Follis e Hammer (1979) como principal 

referência teórica, mas sua aplicação se deu de maneira relativamente flexível, 

devido à situação particular do projeto e aos problemas concretos que foram sendo 

encontrados ao longo do processo. Follis e Hammer (1979) indicam quatro grandes 

fases no desenvolvimento de projetos dessa natureza: 

 

1 - Planejamento, que inclui as subetapas de levantamento de dados, análise 

de requisitos básicos e desenhos esquemáticos; 

2 - Design, onde as peças de informação são efetivamente projetadas em sua 

integridade; 

3 - Documentação e estimativa de custo, quando todas as especificações 

técnicas são definidas e documentadas para os fornecedores; 

4 - Supervisão, que inclui o acompanhamento da fabricação e instalação das 

peças. 
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Nos capítulos a seguir, embora seja feita menção a alguns elementos do design e 

dos materiais empregados, o foco de interesse se concentra na fase 1, referente à 

etapa de planejamento.  Ao final desta etapa, Follis e Hammer sugerem que os 

resultados sejam apresentados ao cliente, para aprovação: 

 

A principal reunião de coordenação ocorre ao final da primeira etapa, quando 

os resultados do planejamento e da análise são apresentados ao cliente. É 

apresentado um relatório com esquemas que mostram a localização das 

placas; uma tabela listando todos os tipos de placas e as informações; 

desenhos esquemáticos de todos os itens. Uma cópia do relatório é 

geralmente deixada com o representante do cliente que deve revisá-la 

detalhadamente com diversos gerentes ou responsáveis pelo departamento. 

Após fazer as mudanças necessárias, o designer usa o relatório como uma 

base para prosseguir com a etapa de design. (FOLLIS e HAMMER, 1979, p.25, 

tradução nossa) 

 

Adaptando esta metodologia ao ProDesign Ufes, o relatório que conclui a etapa de 

planejamento foi nomeado pelo laboratório como "Plano de Sinalização". Ele 

define três importantes pontos: 

 

• Elementos do sistema: quando são definidos os tipos de peças que compõem o 

sistema, baseado na função de cada uma; 

 

• Localização aproximada: quando se define a localização aproximada de cada 

peça, bem como a quantidade final dos elementos; 

 

• Conteúdo: momento em que se define o conteúdo informado em cada peça do 

sistema. 

 

Os capítulos a seguir descrevem a construção do Plano de Sinalização, detalhando 

os pontos citados acima. 
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CAPÍTULO 2 

COLETA DE DADOS E OBSERVAÇÕES INICIAIS 
 

 

 

No início do projeto, o laboratório contava com poucas informações sobre o 

Ceunes: apenas um documento que descrevia o sistema de eixos e blocos e 

algumas plantas arquitetônicas desatualizadas. Convém destacar que o laboratório 

do ProDesign Ufes localiza-se no campus de Goiabeiras, na cidade de Vitória, a 

uma distância considerável do Ceunes – cerca de 214 km, três horas e meia de 

carro. Com a necessidade de uma coleta de dados mais específica, foram 

realizadas duas visitas ao local de projeto e reuniões com a administração do 

campus. Nesses momentos, foi possível observar o fluxo de circulação, identificar 

caminhos alternativos, conferir e atualizar a planta arquitetônica, mapear as 

entradas dos edifícios, aplicar questionários com usuários, testar protótipos e fazer 

registros fotográficos. Tendo em vista a dificuldade de acesso imediato ao local de 

projeto, as informações foram documentadas com rigor e detalhe, de modo que 

pudessem ser compartilhadas com a parte da equipe que não esteve presente in 

loco. 

 

 

 

Figura 4:  

Anotações sobre  
a estrutura do 
campus em 
primeira visita  
ao Ceunes. 
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Figura 5:  

Registros sendo 
feitos pela equipe 
em primeira visita 
ao Ceunes. 

Figura 7:  

Equipe do 
ProDesign Ufes 
com protótipos de 
peças em segunda 

visita ao Ceunes. 

 

Figura 6:  

Reunião da equipe 
do ProDesign Ufes 
com o subprefeito 
do Ceunes. 
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No laboratório, os dados coletados foram sistematizados e deram origem a novos 

documentos, como o mapa de fluxo de circulação. Esse último destaca os 

principais caminhos utilizados por pedestres e veículos e sinaliza a existência de 

caminhos alternativos. Na figura 4, as linhas em laranja indicam a circulação de 

veículos, enquanto as roxas mostram as rotas primárias de circulação de 

pedestres. As linhas em azul-claro indicam rotas secundárias de pedestres, 

enquanto as verdes mostram alguns atalhos observados, não previstos 

inicialmente no Plano Diretor Físico. Os dados utilizados para a criação deste mapa 

foram obtidos com a observação da estrutura do campus e da circulação de seus 

visitantes, bem como com a análise de alguns poucos questionários (Anexo 2), que 

foram aplicados com pedestres durante a segunda visita ao campus. 

 

 

Figura 8: Mapa de fluxo de circulação.  
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Após a coleta e análise dos dados, surgiram algumas observações e conclusões 

gerais sobre o local de projeto, que, com a construção do plano de sinalização, se 

tornaram mais detalhadas. 

 

Dos caminhos alternativos observados, alguns estavam em áreas descampadas, 

onde futuramente serão construídos novos prédios. Até o momento deste projeto, 

eles existem, mas com a expansão do campus inevitavelmente serão extintos. 

Dessa forma, serão desconsiderados pelo projeto de sinalização. Porém existem 

outros caminhos não oficiais em locais livres, que não possuem projeto de novas 

construções. Este é o caso do acesso para o Eixo 4 e o acesso ao Restaurante 

Universitário. Nesses trechos, foi possível reparar um significativo fluxo de 

pedestres e as marcas deixadas pelo trânsito das pessoas ao longo do tempo. 

Essas observações tornam clara a necessidade de oficializar os trechos citados, 

uma vez que, sem barreiras para seu uso, permanecerão sendo utilizados. 

 

 

Figura 9: Coleta de metragens na primeira visita ao Ceunes - Caminho alternativo demarcado entre a 
grama, que inicialmente se estendia por todo o trecho. Ao fundo, o Bloco A (Eixo 3). 
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As passarelas entre os Eixos 1 e 2 e entre os Eixos 2 e 3 são mais largas, oferecem 

uma ampla visão do campus e são mais iluminadas. Sendo assim, elas foram 

identificadas como vias principais e, no projeto de sinalização, concentrarão o 

maior fluxo de pedestres. 

 

 

 

 

 

Como forma de tornar visível e facilitar a compreensão da divisão do campus em 

setores, o sistema de Eixos pode ser visualmente fortalecido com a associação de 

cores para cada setor e com a constante presença delas nos elementos do sistema. 

Dessa maneira, as divisões administrativas podem se tornar mais tangíveis para os 

usuários, tendo em vista o uso da cor como informação. Essa ideia também é 

defendida por Scherer e Uriatt: 

 

Figura 10:  

Coleta de 
metragens na 
primeira visita ao 
Ceunes. 

Acima: passarela 
entre Eixos 1 e 2.  

Abaixo: passarela 
entre Eixos 3 e 4. 
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A cor setoriza, ajudando na apreensão, na identificação, no deslocamento e no uso 

dos espaços pelos usuários. Auxilia o usuário a identificar sua localização e suas 

fronteiras/vizinhanças. O uso da cor pode diferenciar os elementos de sinalização em 

relação ao ambiente, seja ele externo ou interno; assim como pode auxiliar a 

diferenciar os elementos de um mesmo sistema, agrupando funções. Ainda a cor 

zoneia diferentes áreas dentro de um projeto. Essas três formas de setorização 

demonstram o aspecto funcional da cor aplicada à sinalização. (SCHERER e URIARTT, 

2012, p.9) 

 

Sobre o uso de cores nos elementos do sistema, também foi observado que, com o 

desenvolvimento do projeto paisagístico do campus, haverá uma forte presença da 

cor verde no ambiente, devido ao crescimento das árvores e plantas que devem 

existir no futuro. Dessa forma, se a cor verde for aplicada no sistema, ela deve 

representar o Eixo 4, onde os prédios são predominantemente brancos e as 

instalações das placas identificadoras podem ser próximas às paredes, 

possibilitando uma maior e melhor área de contraste entre a sinalização e o 

ambiente. Além disso, devido às características do espaço nesse eixo, as placas 

tenderão a ser vistas com maior proximidade em relação aos demais. Por esse 

motivo, preferiu-se reservar as cores de maior contraste com o ambiente para os 

demais eixos, onde os prédios são vistos a maiores distâncias. 

 

 

Figura 11: Teste de placa identificadora em segunda visita ao Ceunes - Bloco B, Eixo 4. 
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tenderão a ser vistas com maior proximidade em relação aos demais. Por esse 

motivo, preferiu-se reservar as cores de maior contraste com o ambiente para os 

demais eixos, onde os prédios são vistos a maiores distâncias. 

 

 

Figura 11: Teste de placa identificadora em segunda visita ao Ceunes - Bloco B, Eixo 4. 
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Sobre a posição das placas com informações direcionais, Follis e Hammer (1979) 

destacam que elas devem estar em todos os pontos de tomada de decisão, para 

que os visitantes não tenham dúvidas se devem seguir à direita, à esquerda ou à 

frente. O campus do Ceunes é dividido em longas quadras, com aproximadamente 

80m em cada lado, sendo constante o cruzamento de passarelas. Isso torna 

necessário planejar placas direcionais para cada um desses pontos, por serem 

locais de tomada de decisão e também pelas distâncias entre os cruzamentos. Uma 

vez que, se em um cruzamento, for seguida uma direção equivocada, o 

entendimento de que o caminho seguido está errado não será prontamente 

percebido.  

 

 

Figura 12: Teste de placa direcional em segunda visita ao Ceunes - Cruzamento de passarelas entre os 
Eixos 3 e 4. 

 

As grandes e livres fachadas dos blocos estimularam o desenvolvimento de 

alternativas, em que as paredes fossem utilizadas para identificação das 

edificações. Porém, ao focar nesta solução para os elementos identificadores, a 

equipe do ProDesign Ufes encontrou alguns problemas. A irregularidade nos 

formatos dos prédio dificultaria a criação de um padrão de identificação. E, 

sobretudo, alguns prédios menores teriam sua identificação escondida por outros 

maiores, dependendo do ângulo de visão do usuário. Nessa etapa de elaboração de 

alternativas para os elementos identificadores, percebeu-se que a perspectiva 

proporcionada pelas passarelas beneficia a visualização dos prédios ao longo do 
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caminho, mas, como alguns são mais recuados em relação ao meio-fio do que 

outros, essa identificação deve ser externa aos edifícios, alinhadas próximas às 

guias. Dessa forma, a utilização das fachadas para a identificação das edificações 

foi descartada e substituída pela elaboração de alternativas para elementos 

externos aos prédios. 

 

 

 

 

 

Figura 13:  

Rascunhos de 
alternativas para 
elementos 
identificadores 
de bloco. 
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Figura 14: Diferentes tipos de fachadas dos blocos. 

 

 

 

Figura 15: Teste de placa identificadora em segunda visita ao Ceunes -  O prédio laranja à frente (Bloco 
A - Eixo 1) é mais distante do meio-fio que o prédio branco ao fundo (Bloco B - Eixo 1). Um pedestre 
que caminha do Bloco I em direção ao Bloco A, não vê este último na perspectiva do caminho. 
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Diferente do que ocorria nos Eixos 1 e 3, o Eixo 2, que concentra edifícios 

administrativos e de serviço, possui uma visão bem ampla de seus prédios. Os 

edifícios de suas extremidades, Restaurante Universitário e Biblioteca, estão entre 

os maiores e mais altos do campus. Entre eles existem um grande pátio e os 

prédios da cantina e da Administração Central, que são baixos. Sendo assim, os 

prédios desse eixo podem ter suas identificações fixadas nas faixadas, por serem 

espaçosas e vistas à longa distância. 

 

 

Figura 16: Teste de placa identificadora em segunda visita ao Ceunes -  A fotografia foi registrada na 
calçada do Restaurante Universitário. O prédio próximo é a Administração Central e ao fundo a 
Biblioteca. 
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CAPÍTULO 3 

PLANO DE SINALIZAÇÃO 
 

 

 

Com base na metodologia proposta por Follis e Hammer (1979), o Plano de 

Sinalização define a família de elementos do sistema, a localização aproximada de 

cada um deles e os seus respectivos conteúdos. O objetivo do Plano de Sinalização 

é ser um estudo inicial, que identifique e defina as premissas do sistema. E que, 

dessa forma, sirva de base para as próximas etapas do projeto: desenvolver o 

modelo final das peças, documentar de forma técnica e estimar os custos e, por 

fim, produzir e instalar o sistema. 

 

 

 

3.1  •  ELEMENTOS DO SISTEMA 

 

Cada elemento de sinalização possui uma função e apresenta um tipo específico de 

informação. Para Gibson (2009), existem quatro categorias básicas de informação: 

identificar, direcionar, orientar e regulamentar. Os elementos de identificação 

apresentam o nome e a função de um lugar ou espaço. Os elementos direcionais 

guiam os usuários para destinos específicos ou para as áreas que agrupam 

destinos similares (clusters).  Os elementos de orientação oferecem uma visão 

geral do ambiente, na forma compreensiva de mapas e diretórios, e os elementos 

de regulamentação descrevem as restrições e proibições do lugar.  

 

Com a sistematização e análise dos dados, foi possível constatar as diferentes 

necessidades de sinalização do campus, tornando possível, assim, o 

desenvolvimento dos elementos que seriam adequados para cada situação. Com 

base nas categorias propostas por Gibson, foram definidos 4 principais tipos de 

elementos, sendo eles: identificadores do campus, identificadores das edificações, 

direcionais e diretórios. Os elementos identificadores foram separados em dois 

grandes grupos (do campus e das edificações) como forma de facilitar a 

organização dos tipos de elementos do sistema, uma vez que cada categoria se 

dividiu em vários subgrupos. E os elementos de regulamentação não foram 

considerados a pedido da administração do campus. 
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Elementos Identificadores do campus:  

 

-    Marco arquitetônico: a partir de conversas com a subprefeitura do campus, 

constatou-se a necessidade de identificação do mesmo antes de sua entrada. 

Desse modo, decidiu-se que o campus será identificado com um marco 

arquitetônico que possa ser visto da rodovia BR-101, paralela ao local. Por ser uma 

via de alta velocidade, o campus deve ser sinalizado com um elemento visível à 

longa distância e que tenha destaque. 

 

 

 

-    Portões de entrada: a partir das observações in loco, foi decidido que os portões de 

entrada deverão ser sinalizados para que os pontos de acesso ao campus sejam 

facilmente identificados quando o usuário sair da BR-101, entrando na Avenida do 

Conhecimento. E também para que diferenciem os acessos ao Ceunes dos acessos 

ao IFES, campus localizado logo à frente, do outro lado da avenida. Eles também 

deverão ser identificados com números, para que sejam facilmente diferenciados. 

 

 

Figura 18:  

Simulação 
de elemento 
identificador 
no Portão 3  - 
acesso de 
pedestres. 

Figura 17:  

Ceunes visto da 
BR-101. À direita 
pode-se ver a 
Avenida do 
Conhecimento 
e ao centro, 
cercado por um 
muro branco,  
o Ceunes.  
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Elementos Identificadores das edificações:  

 

-    Totens: conforme dito anteriormente, alguns blocos (edificações que abrigam 

laboratórios, salas de aula ou salas de professores) são menores que os demais e 

acabam se escondendo na visão, em perspectiva de quem anda pelas passarelas. 

Dessa forma, esse tipo de edificação deverá ser sinalizado com totens externos de 

4 faces, localizados sempre próximos às passarelas. Assim, o pedestre poderá 

identificar todos os prédios existentes ao longo do caminho. 

 

  

 

-    Letras moldadas: em função das características percebidas no Eixo 2, foi decidido 

que as edificações que abrigam serviços principais serão identificadas com maior 

destaque, para leitura à longa distância. Ex: Biblioteca, Restaurante Universitário, 

Administração Central. 

 

 

Figura 19:  

Simulação de 
elemento 
identificador de 
edificações  - 
Bloco A, Eixo 1. 

Figura 20:  

Simulação de 
identificação de 
edificações com 
letras moldadas - 
Auditório, Eixo 1. 
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-    Lâminas nas fachadas: os prédios anexos de blocos e os prédios que abrigam 

serviços mais específicos deverão ser identificados com lâminas fixadas na própria 

fachada. Essas edificações possuem menor importância em relação às demais e, 

em geral, apresentam limitações estruturais para a instalação de elementos mais 

complexos. Os vãos centrais dos blocos também serão sinalizados com esse tipo 

de elemento. Ele servirá como uma identificação auxiliar para quem caminha pelo 

vão central dos blocos e será visto a distâncias mais curtas. 

 

 

 

Figura 21: Simulação de identificação de edificações com lâminas nas fachadas - SUGRAD, Eixo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 

-    Lâminas nas fachadas: os prédios anexos de blocos e os prédios que abrigam 

serviços mais específicos deverão ser identificados com lâminas fixadas na própria 

fachada. Essas edificações possuem menor importância em relação às demais e, 

em geral, apresentam limitações estruturais para a instalação de elementos mais 

complexos. Os vãos centrais dos blocos também serão sinalizados com esse tipo 

de elemento. Ele servirá como uma identificação auxiliar para quem caminha pelo 

vão central dos blocos e será visto a distâncias mais curtas. 

 

 

 

Figura 21: Simulação de identificação de edificações com lâminas nas fachadas - SUGRAD, Eixo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32 

Elementos Direcionais:  

tendo em vista o uso do sistema a longo prazo e considerando não somente sua 

implantação, mas também sua manutenção ao longo do tempo, decidiu-se que as 

placas direcionais deveriam ter estrutura modular. Desse modo, será possível a 

troca e a inserção de apenas uma ou mais faixas de informação, sem a necessidade 

de substituir a estrutura inteira no momento de uma eventual atualização do 

sistema. Na maioria dos casos, deverá servir de suporte para informações em suas 

duas faces, na frente e no verso. 

 

-    Direcionais de pedestres: o Ceunes é dividido em grandes quadras, as quais 

possuem em média 80m de comprimento. Considerando a amplitude do campus, 

as placas deverão possibilitar a leitura das informações a uma longa distância. 

 

 

Figura 22: Simulação de elemento direcional de pedestres - passarela entre os Eixos 1 e 2. 

 

-    Direcionais auxiliares de pedestre: complementam o sistema, servindo de apoio 

aos caminhos existentes pelos vãos centrais dos prédios nos Eixos 1 e 3. Elas serão 

fixadas nas paredes dos prédios e terão proporção menor que as demais placas 

direcionais, devido à menor distância de leitura no ambiente. 
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Figura 23: Simulação de elemento direcional auxiliar de pedestres - vão central do Bloco B, Eixo1. 

 

 

-    Direcionais de veículos: terão proporção maior que as demais, obedecendo às 

normas de trânsito.  

 

 

Figura 24: Simulação de elemento direcional de veículos - canteiro entre os Eixos 3 e 4. 
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Figura 24: Simulação de elemento direcional de veículos - canteiro entre os Eixos 3 e 4. 
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Diretórios:  

para facilitar a compreensão de todo o espaço físico do Centro Universitário, bem 

como de seu sistema de eixos, serão instalados diretórios. Eles informarão 

resumidamente o que está presente em cada eixo e apresentarão um mapa do tipo 

"você está aqui", com informações detalhadas sobre o campus. Deverão se encaixar 

visualmente com as placas direcionais de pedestre, para terem um comportamento 

harmônico ao serem posicionadas de forma conjunta. Normando destaca a 

importância deste elemento no sistema: 

 

[...] para circular em ambientes desconhecidos é primordial saber primeiro onde se 

está no complexo. Daí a importância da disponibilização de mapas esquemáticos 

com indicação do tipo “você está aqui” nos halls de acesso e em pontos importantes 

do ambiente para que os usuários, principalmente os não frequentes, possam 

localizar o seu destino e formular um mapa mental para entrar em ação. É primordial 

fornecer subsídios para que o caminho de volta também seja feito de maneira clara. 

São elementos que fazem a diferença entre os conceitos de sinalização e de 

wayfinding design.  (NORMANDO, 2015, p.62) 

 

 

Figura 25: Simulação de diretório. 
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Como citado anteriormente, cada eixo estará associado a uma cor, que estará 

presente nas placas identificadoras de edificações e será reforçada nas placas 

direcionais, de forma a fortalecer a compreensão da divisão do campus em setores. 

 

 

 
 

 
 
Figura 26 - Família de elementos do sistema de sinalização do Ceunes. 
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3.2  •  LOCALIZAÇÃO APROXIMADA 
 

 

A partir da definição dos tipos de elementos do sistema, foi possível iniciar os 

estudos da localização de cada um deles. A Localização Aproximada de cada peça 

define, em termos gerais, o posicionamento dos elementos no espaço, como por 

exemplo em qual fachada ou em qual esquina a peça ficará. Já a Localização 

Detalhada informa com precisão onde a peça será fixada, com medidas e 

referências para a instalação. Para o Plano de Sinalização são necessários apenas 

os dados da Localização Aproximada. A partir dela já é possível definir a 

quantidade de peças que serão fabricadas e o seu conteúdo. A Localização 

Detalhada é gerada somente em etapas posteriores, visto que seus dados são 

necessários apenas para o processo de instalação.  

 

Foram definidas algumas orientações gerais e, posteriormente, a Localização 

Aproximada de cada peça foi marcada na planta do campus. 

 

Elementos Identificadores do campus:  

- Marco arquitetônico: próximo ao estacionamento do Eixo 1. Na esquina da BR-101 

com a Avenida do Conhecimento (via perpendicular à rodovia que dá acesso ao 

campus).   

- Portões de entrada: próximo aos três portões de acesso ao campus. 

 

Elementos Identificadores das edificações:  

- Totens: alinhados com as edificações, porém próximos às passarelas. 

- Letras moldadas e lâminas nas fachadas: nas fachadas onde estão os acessos às 

referidas edificações.  

 

Elementos Direcionais: 

- Direcionais de pedestre e de veículos: a partir dos portões de entrada as peças 

serão posicionadas em todos os pontos de tomadas de decisão (Ex.: cruzamentos e 

bifurcações).  

- Direcionais auxiliares de pedestre: no vão central dos prédios dos eixos 1 e 3, nos 

pontos de tomada de decisão. 
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Diretórios: pontos estratégicos de maior concentração de pessoas. Próximas aos 

Auditórios, Administração Central, Secretaria de Pós-Graduação e Centro de 

Vivências. 

 

 

Figura 27: Mapa do plano de sinalização – indica a localização aproximada de cada peça do sistema. 
Estas são divididas entre placas direcionais, placas identificadoras e diretórios. Mais detalhes 
apresentados no Anexo 3. 

 

Para a documentação e identificação dos elementos, foi criada uma base de 

códigos para o sistema. Definiu-se que os códigos seriam formados pelo conjunto 

de uma sigla - referente à categoria da peça - e por um número, uma vez que 

seriam projetadas mais de uma peça para cada categoria. Exemplificando, uma 

peça direcional de pedestres era identificada como "DP-01",  já uma peça 

identificadora do campus tinha como código "ICampus-07".  
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 3.3  •  CONTEÚDOS ESPECÍFICOS  

 

 

Para documentar o conteúdo de cada peça, foi criada uma tabela. Nela também 

eram utilizados os códigos citados acima. Ela tinha as colunas: Código, Conteúdo 

Frente, Conteúdo Verso e Quantidade. 

 

 

Figura 28: Tabela do plano de sinalização – contém os conteúdos e especificações de cada peça do 
sistema.  

 

O conteúdo descrito nas colunas da tabela era o conteúdo final a ser aplicado em 

cada placa, com ordem e hierarquia já estabelecidos. Para definir os conteúdos, 

foram estabelecidas as seguintes diretrizes: 

 

Elementos Identificadores do campus:  

- Marco arquitetônico: nome da instituição 

- Portões de entrada: nome da instituição e número do portão. 
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Elementos Identificadores das edificações:  

- Totens: Eixo, Bloco, Categoria do Bloco (Salas de Aula, Salas de Professores ou 

Laboratório) 

- Letras moldadas: nome do edifício. Esse tipo de identificação será aplicado apenas 

em prédios com maior importância, eles são prédios singulares, diferentes entre si. 

Em sua maioria, são prédios de serviços administrativos e se concentram no Eixo 2. 

Como o suporte são letras moldadas, para que não haja conflito de hierarquia, o 

eixo estará presente apenas na cor do suporte. 

- Lâminas nas fachadas: Eixo, nome do edifício. 

 

Elementos Direcionais: 

- Direcionais de pedestre e auxiliares: As informações contidas em cada placa serão 

agrupadas por eixos. Quanto às informações, só serão mostradas detalhadamente 

as direções de prédios de eixos próximos ao pedestre. Os eixos afastados terão 

apenas a direção do próprio setor informado na placa. Exemplificando: uma placa 

na passarela entre o Eixo 1 e o Eixo 2 informa as direções de todos os prédios dos 

Eixos 1 e 2. Já os prédios do Eixo 3 e 4 não aparecem. São apenas apresentadas as 

direções do eixo como um todo. Assim, na medida em que o usuário se aproxima 

do eixo de destino, seus conteúdos específicos vão sendo progressivamente 

revelados, evitando sobrecarga de informação. 

 

 

Figura 29: Exemplo de placa direcional de pedestres, localizada entre os Eixos 2 e 3.       
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Elementos Identificadores das edificações:  
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- Direcionais de veículos: também terão o conteúdo agrupado, porém indicam aos 

estacionamentos referentes aos prédios, não as edificações em si. 

 

 

Em relação à hierarquia dos conteúdos direcionais, adotou-se a seguinte 

organização: como primeiro critério, optou-se por organizar os eixos em ordem 

numérica crescente (do Eixo 1 ao Eixo 4). Já nos subgrupos dos Eixos, os conteúdos 

foram organizados pela direção indicada pela seta, seguindo a ordem: esquerda, 

frente, direita. E dentro da categoria de direções foi considerada a distância, sendo 

a ordem do destino mais próximo para o mais distante, dando a noção de 

continuidade para o usuário, na medida em que se desloca.  

 

Diretórios: devem conter um mapa do campus associado a uma lista que informe 

os prédios existentes em cada Eixo e os cursos que se concentram em cada um 

deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

CAPÍTULO 4 
REVISÃO DO PLANO DE SINALIZAÇÃO E NOVAS FERRAMENTAS 

 

 

 

Para concluir e validar o Plano de Sinalização, era necessário revisar o sistema 

proposto. Ou seja, confirmar os locais das placas e seus conteúdos, bem como 

assegurar a boa navegabilidade e a coerência do sistema. A forma de 

documentação adotada (mapa e tabela) se mostrou adequada para a revisão dos 

elementos identificadores, uma vez que as informações apresentadas neste tipo de 

elemento são independentes umas das outras. Porém, para os elementos 

direcionais, a revisão enfrentou dificuldades. Organizar os dados apenas em mapas 

e tabelas deixava muito abstrata a visualização das informações em conjunto, 

principalmente por serem informações dispostas em peças interligadas. 

 

Com a revisão, também foi possível identificar que, para as placas direcionais, a 

definição da localização aproximada apenas por esquinas não era suficiente. Como 

as peças foram definidas tendo duas faces,  dependendo de sua orientação, o 

pedestre veria a informação em apenas um de seus lados, o que impacta na 

decisão do conteúdo e no fluxo que se quer determinar. Viu-se necessário, então, 

definir a orientação das placas direcionais, além das esquinas em que se 

encontravam. Além disso, era preciso testar diferentes localizações e analisar o 

impacto das mudanças de cada peça nas peças adjacentes.  

 

Figura 30: Problema no fluxo para o Restaurante Universitário. O posicionamento e a rotação da peça 
em destaque impedem que a direção para o Restaurante Universitário seja informada, uma vez que 
não seria possível utilizar uma seta para baixo (↓) para indicá-lo, pois, convencionalmente, essa 
direção é utilizada apenas para indicar destinos no subsolo ou em andares inferiores. 



 

 41 

CAPÍTULO 4 
REVISÃO DO PLANO DE SINALIZAÇÃO E NOVAS FERRAMENTAS 

 

 

 

Para concluir e validar o Plano de Sinalização, era necessário revisar o sistema 

proposto. Ou seja, confirmar os locais das placas e seus conteúdos, bem como 

assegurar a boa navegabilidade e a coerência do sistema. A forma de 

documentação adotada (mapa e tabela) se mostrou adequada para a revisão dos 

elementos identificadores, uma vez que as informações apresentadas neste tipo de 

elemento são independentes umas das outras. Porém, para os elementos 

direcionais, a revisão enfrentou dificuldades. Organizar os dados apenas em mapas 

e tabelas deixava muito abstrata a visualização das informações em conjunto, 

principalmente por serem informações dispostas em peças interligadas. 

 

Com a revisão, também foi possível identificar que, para as placas direcionais, a 

definição da localização aproximada apenas por esquinas não era suficiente. Como 

as peças foram definidas tendo duas faces,  dependendo de sua orientação, o 

pedestre veria a informação em apenas um de seus lados, o que impacta na 

decisão do conteúdo e no fluxo que se quer determinar. Viu-se necessário, então, 

definir a orientação das placas direcionais, além das esquinas em que se 

encontravam. Além disso, era preciso testar diferentes localizações e analisar o 

impacto das mudanças de cada peça nas peças adjacentes.  

 

Figura 30: Problema no fluxo para o Restaurante Universitário. O posicionamento e a rotação da peça 
em destaque impedem que a direção para o Restaurante Universitário seja informada, uma vez que 
não seria possível utilizar uma seta para baixo (↓) para indicá-lo, pois, convencionalmente, essa 
direção é utilizada apenas para indicar destinos no subsolo ou em andares inferiores. 

 

 42 

Com a primeira tentativa de revisar o sistema, foi possível identificar que o mapa 

impossibilitava a visualização conjunta do código da peça, sua localização e seu 

conteúdo. Isso acabava limitando o planejamento das localizações dos elementos 

no campus, já que, para cada nova forma de organização das peças no sistema, era 

necessária uma nova impressão dos mapas. Por sua vez, a documentação do 

conteúdo apenas em tabelas também dificultava a sua avaliação no contexto do 

campus e em relação às demais peças do sistema.   

 

 

4.1  •  MAQUETE 
 

 

Para resolver o problema da visualização das informações, a equipe do ProDesign 

Ufes criou uma maquete do campus. A planta baixa do Centro Universitário foi 

colada em uma placa de poliestireno (Isopor) de 80cm x 90cm, e as placas 

direcionais foram impressas e fixadas verticalmente no mapa com palitos de 

madeira, que continham o código e o conteúdo de cada peça. A escala utilizada na 

planta, 1:700, permitiu a manipulação confortável da maquete sobre a mesa de 

trabalho. As miniaturas de placas, entretanto, não seguiram sua proporção, tendo 

em vista que ficariam pequenas demais para a leitura das informações. Desse 

modo, foi utilizado um tamanho ampliado em relação ao mapa, para tornar 

possível a navegação, identificar as rotas e os pontos de decisão,  

bem como permitir anotações de correções a serem feitas. 

 

 

 

Figura 31 : Maquete. 
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Figura 32 : Maquete em uso no laboratório ProDesign Ufes. 

 

 

A tridimensionalidade proporcionada pela maquete facilitou a visualização das 

informações e a navegabilidade no sistema. Com ela foi possível testar e confirmar 

a localização das placas: em qual lado da passarela ficariam, sua orientação 

(paralela ou perpendicular ao caminho) e a direção informada pelas setas. Além 

disso, serviu para simular futuros trajetos feitos pelos pedestres, o que permitiu 

perceber que algumas informações anotadas originalmente não asseguravam a 

coerência do sistema e não proporcionavam o seu melhor uso. Por exemplo, em 

alguns casos, ao ser guiado pelas placas, o pedestre caminharia em zigue-zague 

pelo campus, ao invés de percorrer um caminho mais direto. Com o uso dessa 

ferramenta, em conjunto com os mapas de fluxos (que serão descritos a seguir), 

essas rotas puderam ser progressivamente corrigidas, assegurando a otimização do 

deslocamento dos usuários. 
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4.2  • MAPAS DE FLUXOS PROPOSTOS 

 

 

Para suprir a necessidade de conferir a eficiência dos caminhos projetados, surgiu 

então uma outra ferramenta: o Mapa de Fluxos Propostos. Foi criado um mapa 

para cada prédio do campus e neles foram demarcados os locais de cada placa 

direcional. A partir de então, eram inseridas setas entre as placas, indicando a 

direção informada naquele ponto para se chegar ao referido prédio. Com esse 

método foi possível visualizar, então, todo o caminho sugerido para se chegar a um 

prédio específico (Anexo 4). 

 

 

Figura 33:  Mapas de Fluxos Propostos - As setas longas indicam que a placa direciona o pedestre para 
a placa seguinte. As setas curtas indicam que, após aquele ponto, o pedestre já verá a placa 
identificadora da edificação. 

 

Além da visualização dos caminhos específicos para cada prédio, era possível 

também colocar os mapas lado a lado e comparar os caminhos propostos entre si. 

Assim, com a visualização em conjunto de todos os caminhos, foi possível fazer 

uma análise de todo o fluxo que estava sendo sugerido. Além de identificar os 

caminhos que faziam zigue-zague, foram percebidas e adotadas novas boas 

práticas. 
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Figura 34: Seguindo o caminho à esquerda, o usuário recebe a informação de três mudanças de 
direção: Frente > Direita > Esquerda. O caminho à direita, mais objetivo, informa apenas duas 
direções: Direita > Esquerda. 

  

Percebeu-se a necessidade de direcionar o fluxo de pedestres para as passarelas 

principais, de forma que a maior parte dos caminhos fosse percorrida através 

delas, uma vez que são mais largas e proporcionam uma visão mais ampla do 

espaço. 

Figura 35: O caminho à esquerda tem sua maior parte percorrida no vão entre os blocos. No caminho 
à direita, o fluxo é direcionado pelas as passarelas principais. 
 

A organização do campus em quadras sugere certa simetria no espaço, na parte 

que abriga os Eixos 1, 2 e 3. A possibilidade de acesso à maioria dos prédios por 

duas passarelas ao seu redor e um vão central exige que os caminhos sugeridos até 

eles sejam sempre semelhantes. Isso também acontece com prédios que assumem 

posições simétricas no campus, como é o caso dos Auditórios dos Eixos 1 e 3. 

Aplicar essa semelhança/simetria nos caminhos contribui para a consistência do 

sistema e facilita a compreensão do espaço pelo usuário. 
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Figura 36: No mapa à esquerda, os caminhos que levam a um mesmo prédio seguem lógicas 
diferentes. Já no mapa à direita, os caminhos seguem uma lógica similar. 
 

 

 

Figura 37: Caminhos sugeridos para os Auditórios dos Eixos 1 e 3. Como os auditórios possuem uma 
posição simétrica em relação ao campus, seus caminhos também devem seguir a mesma lógica. 

 

Após a análise e a correção dos caminhos propostos, houve uma atualização da 

tabela de conteúdos e da maquete, que, por conseguinte, exigiu uma nova 

atualização dos mapas de fluxo. Ou seja, as duas ferramentas foram utilizadas em 

conjunto, até a definição final das informações. Os dois procedimentos auxiliaram 

a conferir a coerência do sistema e a assegurar sua boa navegabilidade. 

Especificamente, a maquete facilitou o ajuste na localização de cada placa no 

campus e os Mapas de Fluxos Propostos auxiliaram na definição dos conteúdos e 

direções. 
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CAPÍTULO 5  

APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS EM OUTROS PROJETOS 
 

 

 

5.1  •  UFES - CAMPUS GOIABEIRAS 
 

 

Por contribuir com o desenvolvimento do projeto para o Ceunes, as Maquetes e os 

Mapas de Fluxos Propostos continuaram sendo utilizados pelo laboratório 

ProDesign Ufes. O primeiro projeto em que as ferramentas foram reaplicadas foi o 

de sinalização para o campus de Goiabeiras, em Vitória. O campus, que é o 

principal da UFES, ocupa uma área de 1.567.545m², possui 158 edificações e recebe 

em média 22 mil pessoas por dia, entre alunos, professores, servidores e 

visitantes.4 Além disso, também possui uma complexidade arquitetônico-

urbanística significativamente maior que a do Campus de São Mateus, fruto de um 

crescimento mais orgânico e, de certo modo, desordenado em alguns setores, ao 

longo dos 66 anos de sua existência.  

 

Apesar do laboratório do ProDesign Ufes estar dentro do campus de Goiabeiras, ou 

seja, muito próximo ao local de projeto, a maquete também foi utilizada. O 

tamanho, a complexidade do campus e o alto número de prédios construídos 

dificultam uma visão abrangente do local e de seus caminhos internos. Essas 

características estimularam o uso da maquete para auxiliar o desenvolvimento do 

projeto no local, uma vez que poderia proporcionar uma visão mais sistemática do 

local de projeto. 

 

Devido à maior dimensão do campus, a maquete deste projeto precisou ser 

dividida em três módulos de 80 cm x 100 cm, para facilitar seu manuseio e seu 

acondicionamento. As miniaturas das placas direcionais seguiram o padrão das 

aplicadas na maquete do campus de São Mateus, tendo apenas o acréscimo do 

tipo de peça com 4 faces. 

                                                
4 Disponível em: <http://ufes.br/campus-de-goiabeiras> 
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Semelhante à organização do Ceunes, o campus de Goiabeiras também agrupa 

suas edificações pela proximidade das áreas de ensino. Porém, com a expansão 

não planejada do campus, essas grandes áreas não possuem uma organização tão 

geométrica como em São Mateus e também não contam com o sistema 

alfanumérico de identificação, tendo cada uma sua nomenclatura própria já 

oficializada e bastante difundida. Devido a essas características, para facilitar a 

orientação, decidiu-se dividir o campus em zonas no sistema de sinalização, 

associando cada área a uma cor. Devido à forma mais orgânica dessas áreas, a 

divisão do campus foi associada a bairros e não a eixos, como em São Mateus. 

Figuras 38 e 39: 

Maquete do 
campus 
Goiabeiras. 
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Figura 40: divisão dos bairros no sistema de sinalização para o Campus de Goiabeiras. 

 

Tendo em vista essa divisão em grandes áreas, pode ser aplicado o mesmo 

raciocínio utilizado no Ceunes para o conteúdo direcional, o da apresentação 

progressiva das informações. Ou seja, em um ponto são detalhados apenas 

destinos dos bairros próximos e, em relação aos bairros mais distantes, é indicado 

apenas o próprio bairro, sem detalhar seus prédios e serviços. 

 

Levando em conta esses dois níveis de informação (bairros e edificações dentro de 

cada bairro) e considerando a divisão orgânica dos bairros, para a definição dos 

conteúdos direcionais, os mapas de Fluxos propostos foram utilizados em duas 

etapas. A primeira (macro) definiu o direcionamento geral para os bairros, 

enquanto a segunda (micro) detalhou o direcionamento para cada prédio dentro de 

cada bairro. 

 
Figura 41: Fluxo Macro - direcionamento para o bairro "CCJE" a partir dos três portões de entrada. 
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Figura 42: Fluxo Micro - direcionamento para o prédio ED 3, dentro do bairro "CCJE". 

 

 

 

5.2  •  CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 

 

Após concluir o Plano de Sinalização para o Ceunes e iniciar a aplicação das 

ferramentas no campus de Goiabeiras, a autora deste trabalho foi selecionada para 

integrar a equipe responsável por desenvolver um sistema de sinalização turística 

para a cidade do Rio de Janeiro. Neste novo projeto, entre as suas funções estava a 

de selecionar os conteúdos para os elementos direcionais do sistema, 

oportunidade em que pôde avaliar a aplicação das ferramentas desenvolvidas no 

ProDesign Ufes, mas em um local de projeto maior, ainda mais complexo e 

diferente de campi universitários. 

 

Dessa maneira, o projeto 'Rio a pé', sistema de sinalização e orientação turística 

para pedestres no Rio de Janeiro, utilizou os Mapas de Fluxo Propostos como base 

para definir as informações apresentadas nos elementos direcionais. Com cerca de 

130 km de extensão de área sinalizada, o projeto define rotas de caminhada em 

todo o Centro e Zona Sul e em parte das Zonas Norte e Oeste do Rio de Janeiro, 

com um total de 500 peças de mobiliário urbano. 
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Figura 43: Área de aplicação do Sistema Rio a pé. As linhas representam as rotas de circulação do 
sistema e os pequenos círculos representam as peças. 
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Devido à extensão e à complexidade do projeto, as maquetes não foram cogitadas 

para auxiliar no seu desenvolvimento. Neste tipo de projeto, a localização das 

peças no ambiente urbano deve levar em conta e se adequar a inúmeros fatores 

que são menos relevantes em centros universitários, como por exemplo: obstrução 

do fluxo de pedestres, poluição visual, conflito com a sinalização de trânsito, 

impedimento de instalação por existência de cabeamento ou encanamento abaixo 

da calçada, escolha de posições com menor probabilidade de acidentes com 

automóveis etc. As constantes modificações nas vias e no sistema de trânsito que 

acontecem no âmbito da cidade também desestimularam o uso da maquete, pois, 

apesar de ser uma ferramenta de fácil atualização, não acompanharia a velocidade 

das mudanças no ambiente. 

 

Com as localizações já definidas e mapeadas, era necessário selecionar os 

conteúdos para cada peça. As premissas do projeto definiam os atrativos que 

seriam informados, suas categorias e a hierarquia entre elas. Também o limite de 

conteúdo por peça e o limite da área em que o conteúdo deveria aparecer, por 

exemplo: um atrativo deve ser informado nas peças que estão em um raio de 

distância de até 1km a partir dele. 

 

Como a lista de atrativos continha cerca de 200 itens, não seria viável fazer um 

Mapa de Fluxo Proposto para cada um, tendo em vista o curto prazo da entrega do 

projeto. Então, na primeira etapa de estudo das informações direcionais, os mapas 

de fluxo foram feitos por categoria de informação, sendo elas: Bairros, Transportes, 

Atrativos Turísticos e Serviços Públicos.  

 

Ou seja, em cada mapa seriam indicados os fluxos para mais de um atrativo, sendo 

a diferenciação entre eles feita através das cores das setas desenhadas. O mapa a 

seguir mostra o estudo de conteúdo da categoria Transporte, detalhando o fluxo 

para as estações de metrô.  
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Figura 44: Mapa de Fluxo Proposto utilizado no Sistema Rio a Pé, categoria Transportes. 

 

 

Nos mapas aplicados para os projetos da Ufes, as setas desenhadas para 

identificar a conexão entre duas peças eram longas, uma vez que era necessário 

enxergar o caminho como um todo. No Rio a pé, as setas foram adaptadas. Devido 

à maior quantidade de informação em um mesmo mapa, elas foram aplicadas de 

forma curta. As setas também foram marcadas em uma angulação fiel à direção 

informada na peça e não seguindo o traçado do caminho. Dessa forma, a consulta 

dos conteúdos de uma peça poderia ser feita apenas olhando de forma isolada 

para o ícone de cada uma no mapa. 
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Figura 45: À esquerda, a aplicação das setas nos mapas do Ceunes. À direita, a aplicação nos mapas 
do sistema do Rio de Janeiro. 

 

 

A divisão dos mapas por categorias de informação auxiliou o estudo de 

informações similares em conjunto. Por exemplo, era possível visualizar o 

direcionamento para todos os bairros em um mesmo suporte.  

 

 
Figura 46: Mapa de Fluxo Proposto utilizado no Sistema Rio a Pé, categoria Bairros.  
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Porém, para definir o conteúdo final de cada peça, era necessário agrupar os 

conteúdos definidos nas quatro categorias. Como essa forma de estudo não 

permitia uma visualização total das informações de uma peça em um único 

suporte, por vezes, o limite de informações por peça (quatro em cada direção) era 

extrapolado, sendo necessário cortar conteúdos para adequação.  

 

 
Figura 47: Estudo de conteúdo por camadas. A peça em destaque exemplifica uma seleção de 
informações que ultrapassa o limite estipulado para a peça - 4 atrativos. 

 

Para aprimorar a solução dos conflitos de excesso de informações e para 

proporcionar uma visualização completa do sistema (o que nos outros projetos era 

feito através das maquetes), foram criados os “Mapas Compilados”. Neles eram 

inseridos todos os fluxos propostos, agrupando os estudos, antes feitos em 

camadas, em um único suporte. Nos compilados, cada categoria de informação era 

identificada por uma cor, e a diferenciação dos atrativos dentro de uma mesma 

categoria era feita através de siglas.  
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Porém, para definir o conteúdo final de cada peça, era necessário agrupar os 

conteúdos definidos nas quatro categorias. Como essa forma de estudo não 

permitia uma visualização total das informações de uma peça em um único 

suporte, por vezes, o limite de informações por peça (quatro em cada direção) era 

extrapolado, sendo necessário cortar conteúdos para adequação.  
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Figura 48:  Mapas Compilados para o Sistema Rio a Pé - agrupamento das 4 camadas de informação 
em um mesmo mapa. 
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Figura 49:  Mapas Compilados para o Sistema Rio a Pé - os estudos foram todos desenvolvidos à mão, 
os mapas de base foram impressos e as anotações foram feitas com canetas hidrográficas. 
 

 

Nos mapas compilados, tornou-se possível identificar todos os conteúdos 

direcionais presentes em uma peça, sua localização e sua a orientação. Dessa 

forma, eles se tornaram uma importante base de dados para o sistema. 

 

Até o momento da fechamento deste trabalho, o Rio e pé era o único, entre os 

projetos citados, em fase de instalação. O método dos Mapas de Fluxos Propostos 

foi adotado pela equipe responsável pelo desenvolvimento do Rio a pé e 

aprimorado durante a sua utilização. A equipe pretendia continuar utilizando a 

ferramenta e planejava digitalizar os mapas nos próximos projetos, a fim de 

facilitar a sua atualização e assegurar o seu arquivamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O objetivo geral deste trabalho era iniciar o planejamento do sistema de 

sinalização para o Ceunes com o desenvolvimento do Plano de Sinalização. A 

definição dos tipos de elementos do sistema, a localização e os conteúdos de cada 

um deles foram, em um primeiro momento, feitos a partir da coleta e da análise de 

dados sobre o campus.  

 

A necessidade de se verificar a coerência e boa navegabilidade do sistema 

proposto exigiu a criação de uma etapa de revisão. Neste momento, surgiram as 

Maquetes e os Mapas de Fluxos Propostos, ferramentas que auxiliaram no 

cumprimento deste último objetivo e que, além disso, certificaram e aperfeiçoaram 

o desenvolvimento das etapas passadas. 

 

As Maquetes e os Mapas de Fluxos Propostos validaram o Plano de Sinalização do 

sistema desenvolvido para o Ceunes e facilitaram o desenvolvimento de outros 

projetos desde o início de seu planejamento, em que puderam ser experimentadas 

logo nos primeiros estudos de criação de fluxos de circulação. A experiência 

positiva do uso das ferramentas, nos três diferentes locais de projeto em que foram 

utilizadas, asseguram a sua pertinência em relação a projetos para ambientes 

similares, de média e grande escala. Porém ainda faz-se necessário testar o uso 

das ferramentas em projetos de sinalização para ambientes internos, para que seja 

seguro afirmar sobre a sua contribuição nesta situação específica. 

 

Também não é possível afirmar sobre a eficiência do uso dos sistemas 

desenvolvidos, uma vez que, até o momento da redação deste trabalho, os 

projetos da Ufes ainda estavam em planejamento, e que o sistema Rio a pé ainda 

não tinha suas instalações concluídas. Mas pode-se dizer que as ferramentas, em 

especial os Mapas de Fluxo Propostos, auxiliam o processo projetual. 

 

Um sistema de sinalização lida com a informação e seus diferentes suportes. As 

informações direcionais interligam diversos elementos, criando uma teia de 

informações complexa de ser gerenciada, distribuída e validada, uma vez que esta 

teia de informações não é visível (tanto para o usuário, quanto para quem a 

planeja).  Os Mapas de Fluxos propostos auxiliam no gerenciamento desses dados, 

tornando possível a visualização de suas conexões. Dessa maneira, a utilização 

dessa ferramenta facilita e assegura a tomada de decisão neste tipo de projeto, 
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uma vez que torna visível as informações com que o designer deve lidar durante o 

planejamento. 

 

Follis e Hammer discutem sobre a atuação do designer ao planejar sistemas de 

sinalização: 

 
Sabendo que a sinalização tem a intenção de comunicar informação às pessoas e 

que pessoas nem sempre se comportam de uma maneira previsível, o designer deve 

sentir que planejar sistemas de sinalização é mais uma arte do que uma ciência. 

Frequentemente decisões serão baseadas no seu julgamento e em experiências 

passadas, e não nos princípios científicos. Mas, as ambiguidades do comportamento 

humano não devem ser usadas como uma desculpa para abandonar a razão quando 

planejar sistemas de sinalização. [...] (FOLLIS e HAMMER, 1979, p.28, tradução nossa) 

 

Destaca-se, neste trabalho, a importância do equilíbrio entre a técnica e o bom 

senso. Ressalta-se, ainda, que, independente da utilização de técnicas e de 

ferramentas para o desenvolvimento de projetos de sinalização, é necessário um 

estudo profundo sobre o local de projeto. Além disso, que o designer sempre se 

coloque no lugar do usuário quando precisar tomar decisões projetuais. 

Exemplificando com as ferramentas aqui detalhadas, não se deve olhar 

isoladamente para a malha de rotas criada com as placas direcionais e estabelecer 

os caminhos pensando apenas nas representações que estão no papel. É 

necessário sempre pensar no ambiente ao revisar. 

 

Anteriormente à elaboração desta monografia, as experiências que envolveram o 

desenvolvimento do sistema de sinalização para o Ceunes já haviam sido 

brevemente detalhadas em um artigo publicado no 7º Congresso Internacional de 

Design da Informação - CIDI, em parceria com os coordenadores do ProDesign Ufes, 

Dr. Mauro Pinheiro e Ms. Ricardo Esteves, também orientador deste trabalho.5 

 

No momento, o projeto de sinalização do Ceunes possui todo o plano de 

sinalização completo e revisado, e os desenhos e layouts finais estão quase 

concluídos. O passo seguinte será finalizar os desenhos técnicos das peças, 

solicitar orçamentos a fornecedores e iniciar a produção do manual de 

implementação. 

      

No campo do design, a sinalização ainda e ́ um tema que carece de literatura 

especializada no país, em especial no que se refere aos métodos e técnicas 

utilizadas. Espera-se que este traballho some-se às demais referências sobre o 

                                                
5 Disponível em: <http://www.proceedings.blucher.com.br> 
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5 Disponível em: <http://www.proceedings.blucher.com.br> 
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assunto e que estimule o debate entre os designers que trabalham com projetos de 

sinalização.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Planta arquitetônica do Ceunes.  
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ANEXO 2 – Questionários aplicados em segunda visita técnica ao Ceunes. 

 

 
 

Projeto de Sinalização - Universidade Federal do Espírito Santo/Ceunes - Questionário 1

1. Marque a categoria
(  ) aluno de graduação   (  ) aluno de Pós-Grad. (  ) funcionário/servidor (  ) visitante

 

3. Há quanto tempo frequenta o Ceunes?

(  ) menos de 6 meses
(  ) entre 6 meses e 2 anos
(  ) entre 2 e 3 anos

(  ) entre 3 e 5 anos
(  ) mais de 5 anos

4. Qual meio de transporte utiliza para chegar ao Ceunes?

(  ) a pé (  ) carro ou moto(  ) ônibus (  ) bicicleta

 

5. Qual portão de acesso utiliza?

R: _____________________________________________________

6. Cite locais que costuma frequentar no Ceunes:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(  ) não costumo vir ao Ceunes
(  ) no máximo uma vez por mês

(  ) no máximo três vezes por semana
(  ) quatro ou mais vezes por semana

2. Frenquência que vem ao Ceunes

7. O caminho que faz até 
    o lugar que mais frequenta:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

8. Já teve dificuldade em encontrar algo/algum lugar dentro do Ceunes? Por quê? 
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ANEXO 3 – Mapa do plano de sinalização – indica a localização aproximada de cada 

peça do sistema.  
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ANEXO 3 – Mapa do plano de sinalização – indica a localização aproximada de cada 

peça do sistema.  
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ANEXO 4 – Mapas de Fluxos Propostos do Sistema de Sinalização do Ceunes. 
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