
INTENÇÕES DE PROJETO 

C. CONSTRUÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

São tantos os exemplos, opções e possibilidades construtivas 
existentes que propor precipitadamente a utilização de uma tecnolo-
gia ou um tipo materialidade específicos sobre tantas outras, sem se 
levar em consideração as possibilidades locais relativas a conheci-
mento técnico dos moradores, seria uma postura de projeto restitiva 
e inflexível. Assim sendo, esta  proposta se restringe, na presente 
etapa, ao levantamento dos elementos componentes de mobiliário e 
infra-estrutura urbana que considera essenciais visando uma boa 
qualidade de uso por seus usuários. Como peças de um brinquedo de 
montar, estes elementos serão pensados e posicionados (e por que 
não juntados em uma peça só?!) em conjunto com os habitantes da 
comunidade na etapa das oficinas reservada para a FASE 2.

1. CALHAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
O volume de água da chuva em ladeiras íngremes como as tratadas 
neste concurso é extremamente grande e sua correnteza pode cauzar 
grandes acidentes para o pedestre. Para tanto, conjugada à regulam-
entação do piso propõe-se um sistema de calhas de drenagem lateral 
devidamente dimensionadas.

2. CORRIMÃO E GUARDA-CORPOS
Uma vez que já se mostra inviável uma adequação ideal da ergono-
mia de rampas para atender a normas de acessibilidade, serão 
projetados guarda corpos em duas medidas e diâmetro do tubo, duas 
medidas de altura e posicionamento ideal de modo a prover o maior 
conforto possível para os pedestres em pé e cadeirantes sentados.

3. ILUMINAÇÃO
Propõe-se a utilização de postes de iluminação com células de  
alimentação fotovoltáica, por serem econômicas, sustentáveis e  
cada vez mais facilmente encontráveis no mercado. 

4. PARACICLOS
Acreditando se tratar de uma excelente oportunidade para afirmar  
presença da biclcieta como um meio de transporte compacto, 
saudável e não poluente, propõe-se a instalação de equipamentos 
para facilitar e estimular a utilização das passagens para ciclistas: 
paracíclos para o estacionamento de suas bicicletas...

5. CANALETAS PARA BICICLETA
... e canaletas laterais nos trechos de escadaria de modo que 
transportar o veículo no braço não se torne algo excessivamente 
cansativo.

6. TOTENS PARA INFORMAÇÕES LOCAIS E CULTURAIS
Demarcar os pontos de acesso em ambas extremidades das 
passagens com totens que podem conter informações de localização 
na cidade, informação sobre transporte púvlico, equipamentos do 
entorno e a programação cultural da região.

7.LIXEIRAS
Tão singelo quanto poderoso indicativo à manutenção da limpeza do 
local e oportunidade para um estímulo à separação de resíduos e 
reciclagem de materiais.

8. MIRANTE
Subir e descer tanta escada cansa! Nada melhor do que um lugar para 
parar um pouco, sentar e observar a vista. Exemplos contemporâneos 
mostram estruturas estremamente simples para ressaltar essa 
característica topográfica do morro do Jardim Caiçara.
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