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Resumo
Atualmente a bicicleta é utilizada em larga escala no mundo
inteiro, como forma de lazer, modalidade esportiva e de
locomoção. No meio urbano os espaços destinados
exclusivamente à sua circulação são as ciclovias, que exigem
uma sinalização adequada e específica, tanto informativa como
de promoção das marcas patrocinadoras. Campos específico do
design gráfico, o wayfinding e a sinalética tem a função de dar
apoio aos ciclistas no entendimento do espaço, orientando-os nas
rotas com segurança, e tornando a experiência da locomoção
mais agradável. Assim como grandes marcas de empresas, um
sistema cicloviário deve possuir sua identidade visual, cujos
elementos visuais básicos são imagens, pictogramas, cores e
tipografias, exibidos em placas, mapas e mídias digitais.

INTRODUÇÃO

Atualmente a bicicleta é utilizada em larga escala no mundo inteiro. Normalmente, esta
é utilizada como forma de lazer, modalidade esportiva e locomoção. As cidades são espaços
que sofrem constantes transformação com base nos interesses diferenciados da população. “O
planejamento urbano e a sociedade em geral são elementos importantes a serem mobilizados
para gerar resultados positivos na implementação dos processos de transformação das cidades”
(SANTOS, 2008, p.11). Cada vez mais torna-se importante a construção de uma consciência
coletiva, para proporcionar condições sustentáveis para as gerações futuras.
Em grandes centros urbanos, é notável a dificuldade de deslocamentos motorizados,
existe a grande presença de aspectos de desordem, “sendo comuns e muito visíveis às
desigualdades sociais que se traduzem em arranjos desordenados de habitações e aglomerações
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urbanas” (SANTOS, 2008, p.11). Apesar desta generalização, existem cidades que investem na
circulação urbana sustentável, é o caso das bicicletas, que vem atingindo cada vez mais adeptos.
Entre os transportes utilizados, a bicicleta é um dos mais eficientes e flexíveis,
apropriado para distâncias curtas. Ele ocupa pouco espaço, requer baixo consumo de energia e
baixo custo de aquisição e manutenção. Uma pessoa pedalando percorre distâncias três vezes
mais que uma pessoa caminhando (FRANCO, 2012). Segundo a Política de Mobilidade Urbana
(BRASIL, 2013) a inclusão de bicicletas deve ser abordada como forma de implementação de
cidades sustentáveis na redução de poluentes e melhoria da saúde da população.
Um plano cicloviário bem estruturado, facilita a mobilidade no meio urbano, além disso,
proporciona a integração entre os sistemas de transporte, pois a bicicleta pode ser usada como
uma forma de deslocamento intermediária entre a moradia, trabalho e estações de transporte
coletivo. A incorporação da bicicleta no sistema de mobilidade e os planos cicloviários devem
observar os seguintes princípios (IEMA, 2010, p.44):
•

Garantir a bicicleta como meio de transporte;

•

Garantir a segurança dos ciclistas;

•

Integrar a bicicleta com os demais sistemas de transporte;

•

Aplicar/aperfeiçoar a legislação existente;

•

Eliminar as barreiras urbanísticas à locomoção dos ciclistas.

No âmbito do design gráfico empregado nas ciclovias, além da identidade visual das
marcas mantenedoras e patrocinadoras do sistema, o wayfinding auxilia os ciclistas no
entendimento do espaço, utilizando-se dos recursos da sinalização para orientar e auxiliar os
usuários a chegarem a determinado destino com segurança, tornando a experiência dos mesmos
agradáveis, enquanto a sinalética, além de transmitir a informação imediata e orientar o
indivíduo, reforça a identidade visual (pública ou privada) do espaço, interessadas no
desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável.
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Figura 1: Aplicação das marcas patrocinadoras e mantenedoras
do sistema cicloviário e seus elementos.
Fonte: elaborado pela autora.

O DESIGN GRÁFICO NOS SISTEMAS CICLIVIÁRIOS

Conforme destaca Wheeler (2012), planejar todos os pontos de contato da marca,
garante a sua coerência com o consumidor. Estes devem esta integrados, através da repetição
dos elementos gráficos que compõem a identidade visual, como cor, tipografia, logotipo, etc.
Em visto disso, para a análise e comparação da configuração do material gráfico de
apresentação e promoção das ciclovias de três projetos brasileiros, é possível utilizar uma
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pequena amostra para uma análise formal inicial, levando em conta a limitação de tempo e
disponibilidade dos materiais encontrados durante o período de elaboração do presente trabalho.

Figura 2: Materiais gráficos dos sistemas cicloviários
Fonte: elaborado pela autora, 2015.
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Conforme os materiais reunidos dos projetos cicloviários, pode-se observar, que estes
se apresentam nos vários meios de comunicação e diferentes formatos. Para um projeto gráfico
de símbolos é necessário que satisfaçam critérios específicos para transmitir a informação de
forma coesa. De acordo com o Instituto Americano de Padrões Nacionais, os símbolos devem
ser projetados, sempre que possível, como um sistema visual compatível, com as seguintes
regras (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2003, p.144):
•

Proporção: evitar formas estreitas e longas;

•

Simetria: projetados para serem simétricos a um eixo horizontal ou vertical;

•

Direção: discordâncias ou ambiguidades na direção devem ser evitadas.
Quando um símbolo com características direcionais é associado a outro
elemento direcional, a combinação não deve entrar em conflito;

•

Forma: formas sólidas são preferenciais em detrimento a contornos. O
contorno, se utilizado, deve ser nítido e diferenciado do plano de fundo;

•

Detalhe: forma geométricas simples são as preferidas. O uso de detalhes ou
decorações supérfluas deve ser anulado. O importante dos símbolos é serem
diferenciados na distância planejada;

•

Tamanho: devem ser legíveis na distância de visão planejada;

•

Disposição: especialmente para sinais de segurança, devem ser colocados
dentro do campo de visão normal e próximo ao perigo ou a área cuja ação é
exigida.

•

Ambiente: os sinais devem estar atentos aos fatores ambientais que podem
prejudicar a sua eficácia;

•

Sinais compostos: posiciona-los em locais estratégicos de áreas com atrativos,
para utilizar os pontos de informação com mapas e outros sinais som suas
aplicações.

Com base nesta teoria é possível realizar análises dos diversos materiais, gráficos e
digitais que compõem um sistema cicloviário urbano.
Os elementos básicos da linguagem visual, segundo Pinho (1996), envolvem a marca,
símbolo ou logotipo, a tipologia e o esquema de cores. Enquanto que para Peón (2009) a
linguagem faz parte de um sistema de identidade visual, composto pelos seguintes vínculos:
logotipo, símbolo, marca, cores e outros eventuais acessórios. Além disso, para a autora o
logotipo, o símbolo e a marca são elementos básicos. Estes tornam-se referência para os demais
itens da identidade visual. No entanto, para autora os três elementos não são distintos. Segundo
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ela, a marca caracteriza-se pelo conjunto entre símbolo e logotipo, com base nas seguintes
definições:
a) Símbolo:
Sinal gráfico que substitui o nome da instituição, devendo ser rapidamente associado
a ela. Ele deve agrupar os conceitos do sistema de identidade visual em suas linhas e pontos.
Conforme destaca Wheeler (2012, p.44) os símbolos portam significados. Quanto mais usados,
mais as pessoas entendem o que significa, dessa forma, se tornam mais fortes. “Eles são a forma
mais rápida à nossa disposição”.
Pinho (1996) e Wheeler (2012) classificam os símbolos nas seguintes categorias:
logotipo, monograma, emblema, pictograma e simbólica.
Segundo Rodrigues (2011) o termo ‘marca’ continua em constante mutação. Muitos
dos conceitos sugeridos apontam para a função identificadora e de propriedade da marca. Para
um conceito mais atual, Rodrigues (2011, p.23) traz a definição trazida pela Associação dos
Designers Gráficos do Brasil – ADG (1998) que se refere a marca como sendo o “design, nome,
símbolo gráfico, logotipo ou combinação desses elementos utilizados para identificar produtos
ou serviços de um fornecedor/vendedor e diferenciá-los dos demais concorrentes”.
O uso da palavra ‘marca’ é defendido por diversos autores. Para Peón (2009) marca é
o elemento que sintetiza os elementos primários, ou seja, se houver um símbolo e um logotipo,
a marca é o resultado da junção dos dois. Já para Pinho (1996) a marca é mais que um símbolo
ou uma representação gráfica, nela está presente valores e atributos, trata-se da imagem que
outros tem da empresa.
Em geral as marcas não são mais entendidas como um simples rótulo e veem
substituindo valores e conceitos pelos quais os emissores intencionam ser compreendidos.
Segundo Ziliotto (2009), já se passou a época em que a marca somente existia em função do
produto, deixou de ser um sinal para sinalizar ao consumidor sobre o conteúdo da embalagem
ou sua origem, passou a significar algo. Murphy (apud ZILIOTTO, 2009, p.22) “identifica os
componentes da marca como o produto, a embalagem, o nome, a publicidade e a apresentação
como um todo, deixando claro que, no mínimo, em sua definição deveríamos incluir novos
valores emocionais e estéticos”.
Para a nossa análise dos logotipos foram selecionados três logotipos de projetos
cicloviários brasileiros. Um projeto cicloviário não possui concorrentes dentro da sua categoria
de serviço, dessa forma, buscou-se por referência de outras cidades, apresentando as diferentes
propostas de organização. Os projetos foram selecionados de acordo com a sua importância
para o país. Curitiba está entre as cidades mais bem preparadas para receber os ciclistas,
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Sorocaba foi escolhida pela ONU para promover estratégias que diminuam a emissão de
carbono, e o projeto desenvolvido pelo banco do Itaú, como referência de empresa privada que
incentiva o transporte sustentável em várias cidades, através da aplicação coerente da identidade
visual.

Figura 3: logotipos de projetos cicloviários
Fonte: elaborado pela autora, 2015.

Entre as marcas apresentadas é possível observar que os logotipos de Sorocaba e Porto
Alegre se assemelham em estrutura e formato com o pictograma do ciclista. Baseados em uma
família tipográfica existente, formas sólidas e detalhes em proporções geométricas. Já o de
Curitiba, formula-se com foco em um elemento característico da bicicleta, a roda, fazendo uma
associação com o modo de transporte, e não ele em si. Além disso, nota-se a presença de cores
quentes próximas do círculo cromático e a utilização do monocromático.

Figura 4: Síntese dos elementos dos logotipos de ciclovia
Fonte: elaborado pela autora
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“O sistema de identidade define o reconhecimento imediato da empresa e dá apoio aos
atributos de marca nas mais diversas mídias” (WHEELER, 2012, p. 52), por isso, um sistema
de identidade visual deve ser unificado quanto a suas cores, famílias tipográficas e layout,
criando uma unidade visualmente entre os materiais. Essa uniformidade pode ser observada no
projeto Bicicletaria de Curitiba, onde a marca apresenta versões de assinatura, e integração em
todos os seus materiais de comunicação.

Figura 5: Logotipo Bicicletaria.net
Fonte: elaborado pela autora, 2015

A ADG (2009, p. 109), define identidade visual como o “conjunto sistematizado de
elementos gráficos que identificam visualmente uma empresa, uma instituição, um produto ou
um evento, personalizando-os tais como um logotipo, um símbolo gráfico, uma tipografia, um
conjunto de cores”. Para Peón (2009) um sistema de identidade visual só é formado quando
todos os materiais possuem uma unidade, caracterizado pelos elementos que o singularizam e
pela repetição organizada.

Formam o sistema todos os veículos que veiculem os elementos básicos da identidade
visual: o logotipo, o símbolo, a marca, as cores institucionais e o alfabeto institucional,
além de outros eventuais elementos acessórios, que são aplicados em itens específicos
(material de papelaria, letreiros, uniformes, sinalização, embalagens, gráfica
ambiental etc). Esses veículos são chamados de aplicações. (PEÓN, 2009, p. 12)
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O logotipo de Porto Alegre, é uma extensão do projeto de incentivo do uso de bicicletas
pelo Banco do Itaú. Este projeto iniciado no Rio de Janeiro, é conhecido como as laranjinhas
que circulam pelas cidades do Brasil. O banco expandiu o seu projeto para outras cidades,
integrando a sua marca.

Figura 6: Banco Itaú
Fonte: elaborado pela autora

É possível observar nos dois casos que o logotipo não recebe alterações em sua forma
e cores nas diversas aplicações. As cores utilizadas nos materiais seguem as cores utilizadas no
logotipo, criando uma pregnância da marca. Estes apresentam consistência em sua
comunicação, criando uma marca forte na cidade, e reconhecida pelos habitantes.
A visão define o ato de ver em as suas ramificações, expressamos e recebemos
mensagens visuais em diferentes classificações. Segundo Dondis (2003) tanto instintiva quanto
intelectualmente, grande do processo de aprendizagem é visual. Se comunicam uns com os
outros através de sinais visuais nos seguintes níveis estabelecidos pelo autor: Representacional,
Abstrato e Simbólico.
•

Representacional: aquilo que identificamos com base no meio ambiente e na
experiência. O que mais se aproxima do que é “real”, daquilo que o homem
está acostumado a ver.

•

Abstrato: trata-se da redução daquilo que vemos aos elementos visuais básicos
e elementares. Na eliminação dos detalhes, existem dois caminhos para atingir
a abstração: a abstração voltada para o simbolismo, que mantem relações com
a referência, e a abstração pura, que não conserva relações da representação
extraída do meio ambiente.

•

Simbólico: o simbolismo requer uma simplificação abstrata, porém os
símbolos costumam ter significado, construído para ser lembrado, e mesmo
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reproduzido. Não possui grande quantidade de informação, mas mantém as
suas qualidades.
Fuentes (2006) traz outra forma de classificar as imagens. Destaque que o designer
trabalha basicamente com quatro tipos de imagem: esquemas, ilustrações, fotografias e
digitalização direta. De acordo com White (2006) as imagens também são classificadas de
acordo com a sua função e utilização, os quais são:
•

Imagem emocional: fotos ou ilustrações de conceito que estimulam emoções e
sensações. Com o objetivo de causar impacto, intrigar e até mesmo seduzir.

•

Imagens informativas: para manter a credibilidade e o objetivo da publicação
documentais, factuais, realistas, as imagens devem ser tradadas de modo
simples e direto.

•

Imagens circunstanciais: são imagens sem destaque, que não trazem
significado ou complementam o texto.

Quando se trata de modos instantâneos de comunicação os pictogramas desempenham de
uma maneira eficiente a transmissão de informações de forma rápida e direta. Os símbolos
comunicam informação através de forma concisa sem utilizar palavras. “Os pictogramas são
desenhos que podem ser associados a inúmeras ideias, sua maior característica é a objetividade com
que transmite a mensagem” (CITOLIN, 2011, p.42).

Para que sejam facilmente entendidos os pictogramas precisam ser claros com formas
reconhecíveis. Descritos como parte de uma linguagem de imagem, composta por símbolos
pictóricos. Pra Velho (2007) os princípios estilísticos dos pictogramas estão relacionados a
redução, simplicidade dos traços, o desenho de silhuetas e a consistência que tem a ver com a
padronização e uniformidade (SCHERER, 2012). As representações pictóricas são os
elementos gráficos muito utilizados para compor o design gráfico ambiental. “Os pictogramas
são desenhos que podem ser associados a inúmeras ideias, sua maior característica é a
objetividade com que transmite a mensagem” (CITOLIN, 2011, p.42).
Sob o ponto de vista da geração de espaços transitáveis, os sistemas de sinalização
auxiliam no sistema de navegação do espaço. Londres foi uma das pioneiras a realizar as
operações de sinalização e orientação básica que a grande cidade necessitava para otimizar o
transporte público. Os pictogramas em um sistema de sinalização, podem ser utilizados para
sinalizar serviços, indicações de direção, ou para destacar as mensagens indicativas e
proibitivas. Analisando a tabela, que apresenta os serviços e vias oferecidas pelos projetos,
buscou-se reunir os pictogramas utilizados por estes. O aluguel de bicicletas é um serviço
comum oferecido pelos projetos cicloviários. Para e efetividade do serviço, este necessita de

Revista Imagem v. 6, n. 1, p. 33-51, 2016

43

uma comunicação clara e objetiva, pois muitos deles não apresentam a figura de um instrutor
que os oriente durante a ação. Curitiba apresenta pictogramas que explicam o funcionamento
de aluguel de bicicletas aos ciclistas. Eles são desenhados de acordo com a comunicação visual,
baseada na linguagem da marca.

Figura 7: sinais de Curitiba
Fonte: elaborado pela autora, 2015

Buenos Aires tem o seu sistema de transporte público de bicicletas, com estações
automáticas que permite aos cidadãos alcançarem mais bairros e acelerar o processo de retirada
e devolução. Nestas estações, as orientações de como usar o sistema encontram-se indicadas
por pictogramas, que apoia o conteúdo tipográfico (Buenos Aires Ciudade, 2015).

Figura 8: pictogramas EcoBici Buenos Aires
Fonte: site Buenos Aires Ciudade, 2015
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A sinalização das rotas por sua vez, apresentam algumas especificações estabelecidas
pelas leis de trânsito. O código de Trânsito estabelece dois tipos de sinalização, a horizontal e
a vertical, ambas fornecem informações para que os usuários adotem um comportamento
apropriado, melhorando a segurança e fluxo do trafego (EMBARQ, 2014).
Para receber as mensagens da sinalização horizontal, os ciclistas não precisam desviar
a atenção da via, pode ser empregada como reforço da sinalização vertical. Indica o sentido do
fluxo de bicicletas em ciclovias e ciclofaixas, e as vias compartilhadas (EMBARQ, 2014). A
sinalização horizontal utiliza linhas, marcações e símbolos pintados sobre o pavimento das vias,
combinando padrões de traçado e cores.
Através de imagens coletadas na internet, é possível observar a aplicação da
sinalização nas vias cicláveis dos projetos analisados até o momento. Além disso, nota-se que
Curitiba apresenta uma alternativa diferente das demais, com pictogramas próprios,
posicionados abaixo dos utilizados pelas outras cidades, possuem uma simetria e direção
coerentes com o objetivo da mensagem.

Figura 9: sinalização utilizada pelos projetos cicloviários
Fonte: elaborado pela autora, 2015

Em conformidade com PlanMob (2015, p.74) a sinalização deve informar de forma
adequada de utilização das vias. “Sua linguagem deve ser direta e facilmente compreendida por
todos os cidadãos usuários do sistema viário, independente da sua condição de condutor”. Para
isso, a circulação de pessoas e mercadorias no Brasil é regida por uma lei federal, o Código de
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Trânsito Brasileiro (CTB). Ele traz importantes leis para garantir a segurança na circulação e
participação social no trânsito do país (VANCONCELLOS, 2012).
Além dos pictogramas utilizados em ciclovias para direcionar, informar e restringir,
há pictogramas que fazem parte do sistema de identidade visual de uma marca. Como citado
anteriormente, o Banco no Itaú incentiva a utilização de bicicletas, aplicando essa proposta em
diversas cidades, incluindo Porto Alegre. A fim de promover a bicicleta como um modo
diferenciado, o Banco do Itaú desenvolveu adesivos que promovem o uso da bicicleta, ressaltam
a segurança no trânsito e o transporte livre de poluentes. A proposta de material utiliza
pictogramas e tipografia que condizem com a identidade visual da empresa.

Figura 10: Pictogramas Banco do Itaú
Fonte: Banco do Itaú, 2015

Para a Organização Mundial Do Turismo (2003) em mapas e folhetos de viagens, a
dimensão dos sinais e símbolos depende do contexto gráfico. Um erro comum é considerar o
uso de símbolos somente do ponto de vista estético, negligenciando o aspecto prático e
funcional de distinguir visualmente seu conteúdo da imagem.
Com base nos materiais coletados, os mapas mostram-se importantes para auxiliar o
ciclista na sua localização, identificando rotas, a localização de serviços, entre outras
informações. O mapa permite que seja observada a organização de toda área, e pontos de
referência, otimizando tempo e diminuindo prováveis imprevistos.
O mapa da ciclovia de Sorocaba é disponibilizado no formato digital, podendo ser
encontrado no seu website.
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Figura 11: mapa da cidade de Sorocaba
Fonte: Prefeitura de Sorocaba, 2015

Pontos de aluguel, bicicletarios, áreas comerciais e as estações de transporte público
são os alguns dos principais itens descritos na legenda. Estes são caracterizados por pictogramas
e cores, e identificado nos pontos no mapa, respectivamente com as suas características. Os
pictogramas são sólidos na cor branca, formados por um círculo e bordas brancas.
O mapa de Curitiba se caracteriza pelo contato físico com ciclista, disponibilizado nos
pontos de aluguel da Bicicletaria. O material apresenta conteúdo dos dois lados do impresso.
Informa os acessos a pontos turísticos, para o entretenimento, comércio e refeições. Além disso
nota-se que a proposta de Curitiba se preocupa não apenas em informar os destinos, mas
também, locais onde podem ser realizadas manutenções, e dicas de segurança que auxiliam no
melhor tráfego.

Figura 12: mapa da Bicicletaria, cidade de Curitiba
Fonte: Bicicletaria.Net
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Quanto aos pictogramas utilizados estes se assemelham em conceito e função ao de
Sorocaba, no entanto se diferenciam em construção e cores. Os sinais contidos na legenda foram
desenvolvidos com a finalidade de ressaltar os traços de forma abstrata, com elementos vazados
e a forma de fundo irregular. Apesar de não concordarem com a regra, estes sinas tem a função
de ilustrar e dar apoio ao conteúdo tipográfico, e não necessita de uma leitura rápida. As cores
são posicionadas no mapa na forma de um balão de conversa e identificados através de números.
Além da diferença dos pictogramas, nota-se que os mapas possuem linhas que traçam
o mapa, cada qual com a sua importância e informação. No caso da Bicicletaria, mostra onde
há subidas e decidas, diferenciam ciclovias, ciclovias compartilhadas, ciclorrotas de mão única
e dupla e quais as vias que devem ser evitas. Isso proporciona ao ciclista trajetos confortáveis
e seguros.
Já o de Sorocaba, as linhas traçadas também identificam as ciclofaixas, ciclovias e
faixa compartilhada. Além destas, mostra quais são as projeções futuras de expansão da
ciclovia, o Rio Sorocaba e a ferrovia. Nota-se que Sorocaba diferenciam estes itens no mapa
através da cor e Curitiba através da forma.
Os mapas não estão disponíveis apenas em um formato, existem também estações de
mapas interativos. Ao analisar a proposta de mobilidade urbana, é possível perceber que em
pontos de aluguel de bicicletas há um mapa fixo no espaço.
Isso possibilita aos usuários identificar o ponto em que se encontra na cidade, escolher
as rotas de viagem, identificando ruas e outros pontos de aluguel próximos.
Estes espaços são elaborados de forma semelhante, como podemos comparar o de
Sorocaba com o utilizado pelo banco do Itaú. Os dois possuem uma identificação através de
números e o nome do local. No centro está o mapa e abaixo a legenda, o que facilita e agiliza o
entendimento. Além disso, está não é uma ideia exclusivamente brasileira, Buenos Aires
apresenta uma proposta semelhante.

Figura 13: mapas no ponto de aluguel de bicicletas
Fonte: elaborado pela autora

Revista Imagem v. 6, n. 1, p. 33-51, 2016

48

O wayfinding fornece orientação e meios de ajudar as pessoas a se sentirem à vontade
no ambiente que se encontram. Ele se baseia no conceito de orientação, que diz respeito a
determinada localização e a relação dos objetos próximos ao destino, e a capacidade do ser
humano de criar um mapa cognitivo. O mapa é uma ferramenta que auxilia no planejamento e
comunicação, e na percepção do espaço, circulações, fluxos e a informação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim como no ambiente interior de uma empresa, nos sistemas cicloviários a
identidade visual também é um fator importante para o seu reconhecimento, memorização e
fortalecimento da imagem. Os pontos de contato de uma marca devem estar interligados através
dos elementos gráficos que exibidos nos suportes integrantes da sinalética e wayfinding.
Para um projeto gráfico de sinalização é necessário que os símbolos escolhidos para
compor a informação satisfaçam os critérios específicos para transmitir a informação de melhor
maneira possível. Seu desenvolvimento, segurança viária e a coerência na infraestrutura, deve
apresentar uma unidade nos desenhos das vias e de sinalização conforme os objetivos de uso,
promovendo a acessibilidade e visibilidade prevista no trajeto, de forma a garantir o ciclismo
seguro.
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