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PALAVRAS-CHAVE

Este trabalho consiste no Projeto de Comunicação Visual para os Ônibus de Porto Ale-

gre. O foco está em padronizar e facilitar a forma com que a informação das linhas e 

a comunicação visual do ônibus como um todo é transmitida ao seu usuário. Em Porto 

Alegre, o sistema de transporte coletivo via ônibus é dividido em 4 consórcios opera-

cionais que atendem às zonas da cidade e, não possuem um sistema padonizados 

em seus letreiros - operando em diferentes cores, tamanhos e formatos -, bem como 

em sua pintura de frota que, vez por outra apresenta-se confusa e desnecessária. O 

objetivo é padronizar, a partir dos conceitos de comunicação, os letreiros dos ônibus 

da cidade, utilizando uma tecnologia moderna que permita aplicá-los diretamente no 

vidro dianteiro, facilitando a comunicação para o usuário e, projetar um novo padrão 

visual para a comunicação global da frota de ônibus. A informação visual dos letreiros 

se utilizará de uma tela transparente flexível de LCD (Liquid Cristal Display ou Display 

de Cristal Líquido) para mostrar, em tamanos superiores e aos praticados atualmente, 

a informação aos usuários e não atrapalhará o desempenho dos motoristas. Porto 

Alegre possui um bom sistema de transporte coletivo urbando e, para que esta experi-

ência seja renovada e alavancada, é preciso, além de outras resoluções, rever e propor 

novas formas visuais de comunicação.

Design, Comunicação Visual, Informação, Letreiro, Ônibus, Porto Alegre
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1. INTRODUÇÃO

Com a população em crescimento acelerado - Porto Alegre possui cerca de 1.400.000 

habitantes, de acordo com o CENSO 20101 - e, em virtude disso, a necessidade cons-

tante de locomoção para escola, trabalho, faculdade e até mesmo para outros propósi-

tos, como a chegada de um evento de grandioso porte - a Copa do Mundo de Futebol 

de 2014 - no Brasil, o Transporte Coletivo deverá ser, de maneira mais excelente do 

que a atual, um serviço básico nas cidades.

 

 Está nos planos da Prefeitura o projeto do Metrô de Porto Alegre. De acordo 

com a página oficial do Programa na internet2, “o projeto do Metrô de Porto Alegre está 

baseado em um modelo de integração com os sistemas de BRTs (Bus Rapid Transit) e 

com o Trem Metropolitano (Trensurb), sendo uma ação estruturante não apenas para 

a Capital mas para toda Região Metropolitana”.

 

 Apesar de o Metrô ser um projeto inovador, o sistema de transporte coletivo da 

cidade de Porto Alegre funciona - e bem - através dos ônibus, tendo na Carris e em 

mais três consórcios operacionais que se dividem em atender às regiões da cidade. 

 De acordo com a EPCT (Empresa Pública de Transporte e Circulação), em sua 

página oficial na Internet3 “O sistema de transporte coletivo por ônibus de Porto Alegre 

data em 04 de janeiro de 1873, quando foi inaugurada a primeira linha de bondes de 

tração animal da Cia. Carris de Ferro Porto Alegrense para o Menino Deus”.

 A Cia. Carris é a empresa com a maior frota de Porto Alegre, responde por um 

quarto do total de passageiros transportados na cidade, em virtude pricipalmente por 

causa de suas linha Transversais, que atendem a população sem a necessidade de 

uma baldeação na área central do município, onde encontram-se os pontos finais de 

praticamente todas as linhas dos outros três consórcios que fazem o transporte dos 

passageitos do centro aos bairros da cidade. Estes outros consórcios atendem aos 

bairros localizados nas zonas sul, leste e norte. 

 

1 http://www2.portoalegre.rs.gov.br/observatorio/default.php?p_secao=4#1 (acesso em 02/03/2012)
2 www.portoalegre.rs.gov.br/poametro (acesso em 02/03/2012)

3 www.portoalegre.rs.gov.br/eptc (acesso em 18/08/2011)
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 Com o crescimento da população e do Sistema de Transporte Coletivo por ôni-

bus de Porto Alegre, comandado pela EPTC através de muitos programas de melho-

rias como o cartão TRI (Transporte Integrado) onde ocorre o pagamento antecipado 

de um valor para que se possa usufruí-lo depois. Com o aumento dos usuários do 

Transporte, com os aproximadamente 55 km de corredores exclusivos e os mais de 

5.000 pontos de paradas, é pertinente que seja estudado e projetado um Sistema de 

Informação para esta modalidade pois, além de transportar, uma linha de ônibus deve 

identificar com exatidão a origem e o destino da linha que o cidadão necessita utilizar.

 

 A escolha pelas linhas de ônibus do transporte coletivo de Porto Alegre, dá-se 

pela cidade, mesmo tendo um bom e muito utilizado sistema de transporte público, 

necessitar de uma evolução em sua comunicação visual.

 

 A fundamentação teórica deste trabalho está estruturada em capítulos que tra-

tam sobre a história do ônibus, sobre a cidade de Porto Alegre em termos de estrutura 

de regiões atendidas pelo Transporte Coletivo e sobre o campo do Design Gráfico 

responsável pela comunicação visual.

 

 A primeira parte deste trabalho adotará a fase inicial da metodologia de Gui 

Bonsiepe (1986), pois propõe um estudo mais amplo do problema. A etapa de desen-

volvimento deste trabalho utilizará a metodologia desenvolvida por Heli Meurer e Da-

niela Szabluk (2009), denomidada projeto E, além da metodologia de GOMES (2001).

1.1 Justificativa

Um projeto de design deve ter, sempre, por finalidade facilitar a vida do público que 

este visa atender/atingir. 

 

 O projeto teórico-prático a ser apresentado tem como objetivo o estudo do siste-

ma de informação feita pelos letreiros das linhas já existentes e da comunicação visual, 

como um todo, atual das frotas e, a partir daí, a proposta de um Projeto de Comuni-

cação Visual para os Ônibus de Porto Alegre. O projeto visa a inovação do sistema 

de informação viário na cidade e o estabelecimento de uma nova identidade para os 

ônibus de Porto Alegre. Desenvolvo este projeto com intuito de ajudar as pessoas a 
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terem mais facilidade, rapidez, agilidade e praticidade na hora de praticarem a sua roti-

na habitual de pegar um ônibus sem confundirem-se e saber, do lugar onde estiverem, 

quais as linhas que por ali passam e qual o destino de cada uma delas.

 

 Por ser usuário e observador do transporte coletivo da cidade de Porto Alegre, 

sinto a necessidade de propor este produto gráfico e contribuir para a melhoria e para 

o crescimento da modalidade.

 

 O gosto por Programas de Identidade Visual e as experiências profissionais e 

acadêmicas com boa consolidação foram fatores preponderante na escolha do tema 

deste projeto de graduação. O fato de utilizar o tranporte público de Porto Alegre alia-

das às recentes observações e levantamentos que desenvolvi no campo do design de 

sinalização e de Environmental Graphic Design - que é a área do design responsável 

pela elaboração de uma sinalização com alta complexibilidade técnica, física e percep-

tiva, não somente auxiliando na informação do usuário, mas também integrando este 

produto à rotina urbana das pessoas -, servirão de base para este projeto.

 

 A sinalização viária de Porto Alegre é deficiente, conforme conta a jornalista 

Cláudia Aragón em um passeio feito juntamente com Roberto Bastos, sócio-diretor 

da SCENO Environmental Graphic Design4. Eles analisaram as possíveis dificuldades 

que os turistas terão quando desembarcarem no aeroporto Salgado Filho. Entre as 

dificuldades, estão a falta de padronização das placas e a escassez de informações 

sobre pontos turísticos da capital. Porto Alegre tem hoje um sistema muito bem es-

truturado de linhas de ônibus, onde praticamente todos os pontos do município são 

atendidos pelos consórcios operantes. Porém, seus ônibus necessitam transmitir de 

maneira mais eficaz a informação de seus itinerários.

 

 A cidade será sede de 5 jogos da Copa do Mundo de 20145 e um Projeto de 

Comunicação Visual para os Ônibus de Porto Alegre poderia ser levado em conta e 

aproveitado pela prefeitura, visto que o transporte coletivo é uma necessidade natural 

da população que vive e que visita a cidade.

 

 

4 http://scenoblog.blogspot.com/2010/06/sceno-analisa-sinalizacao-viaria-de.html
5 http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/copa-2014/noticia/2011/10/porto-alegre-tera-cinco-jogos-pela-   
copa-do-mundo-de-2014-3533375.html
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 Deve ser de reconhecimento público as melhorias implantadas pela EPTC em 

todo o serviço de Transporte Público da cidade, porém alguns problemas no campo 

da informação visual ainda existem e devem ser alertados, tais como: 1) O ineficiente 

nível de informação nos pontos de ônibus aliados à placas que muitas vezes somem 

no meio da vegetação; 2) O desconhecimento dos horários das linhas e de um recurso 

que faça esta tarefa; 3) O baixo nível de informação das linhas nos próprios veículos; 

4) Os recursos gráficos estéticos e funcionais muito semelhantes entre os veículos dos 

quatro consórcios operacionais; 5) O baixo nível da comunicação visual não-verbal 

nos ônibus indicando entradas e saídas, horários, serviços e acessibilidades e; 6) Os 

diferentes estilos de letreiros frontais e laterais que identificam as linhas de ônibus, 

entre outros problemas. Os letreiros são o ponto chave para informação eficaz que 

um ônibus deve transmitir e será o objeto principal deste projeto. De acordo com a 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e com o Inmentro (Instituto Nacio-

nal de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) devem, desde 2010 seguir um padrão. Em 

reportagem no site globo.com6, a informação é de que “as letras terão que medir 15 

centímetros de altura, o que deve permitir ao passageiro enxergar o destino do ônibus 

a pelo menos 50 metros de distância ...mais ou menos meio quarteirão e cores para 

os letreiros”. A reportagem mostra também que “... Em Porto Alegre, os letreiros estão 

desbotados, com informações em duas cores e com letras diferentes...” 

 

 A partir destes antecedentes, resolvi planejar e colocar em prática o Projeto de 

Comunicação Visual para os Ônibus de Porto Alegre, indo além das normas regula-

mentadas pela ABNT e pelo Inmetro, inovando ao ponto de utilizar letreiros que ocu-

pem o vidro inteiro através de tecnologias já disponíveis atualmente.

6 http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/05/letreiros-de-onibus-serao-padronizados-em-todo-o-   
pais17052010.html
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

O Projeto de Comunicação Visual para os Ônibus de Porto Alegre.

1.2.2 Objetivos Específicos

Estudar sobre o transporte coletivo de Porto Alegre especificando questões sobre 1. 

o funcionamento deste através do ônibus;

Relacionar o sistema identificação das linhas de ônibus do transporte coletivo com 2. 

conceitos de informação e comunicação Visual;

Inovar na forma de informação visual para os ônibus de Porto Alegre;3. 

Tornar a comunicação do ônibus um sistema global de transmissão da informação 4. 

para o público que utiliza o serviço.

2 METODOLOGIA

O dicionário Aurélio define Metodologia como “o conjunto de métodos, regras e postu-

lados utilizados em determinada disciplina, e sua aplicação.” 

 Alina Wheeler (2008, p.80) - consultora de grandes empresas e fundações, 

trabalhando com estrategistas, designers e gerentes em busca de oportunidades de 

construção de marcas e de promoção de memoráveis experiências para o cliente -, diz 

que é “O processo definido por fases distintas com pontos lógicos de início e finaliza-

ção, o que facilita as tomadas de decisão nos intervalos apropriados... quando feito 

corretamente, pode produzir resultados extraordinários”.

 

 O Projeto de Comunicação Visual para os Ônibus de Porto Alegre pode ser 

considerado, além de um projeto de informação, um projeto de identidade de marca 

pois, buscará também proporcionar para o usuário uma experiência inovadora como o 

produto ônibus de Porto Alegre.
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2.1 Metodologia Geral de Projeto 

A primeira etapa da metodologia de Gui Bonsiepe (1986), denominada Problematiza-

ção, servirá de Norte para o entendimento do problema e futuro desenvolvimento do 

projeto. A etapa ropõe um estudo mais amplo do problema a ser solucionado e é com-

posta pelas questões a seguir. 

O que desenhar?1.  A situação ou coisa que se deve melhorar, os fatores essenciais 

do problema, os fatores influentes.

Porque desenhar?2.  Objetivos e finalidades do projeto incluindo os requisitos/crité-

rios que uma solução boa deve ter.

Como desenhar?3.  O caminho – os meios, métodos, técnicas, recursos humanos e 

econômicos, tempo disponível, experiência.

Para quem desenhar?4.  O público-alvo recorrente, as pessoas que serão atingidas 

e até mesmo o público que se deseja despertar interesse com o projeto.

Com que tecnologia desenhar?5.  Serão estudadas tecnologias modernas, de bai-

xo impacto ambiental e de fáceis produção e manutenção.

2.2 Metodologias Específicas de Projeto 

Na etapa 2, serão utilizadas as etapas do Projeto E, desenvolvido por Heli Meurer e 

Daniela Szabluk (2009), amparado nas etapas metodológicas de GOMES (2001). Algu-

mas adaptações para melhor aplicação da metodologia poderão ser feitas, visto que o 

“Projeto E” foi desenvolvido para a utilização em projetos de ambientes dígito-virtuais.

 

O Projeto E foi baseado em autores da área de design e estruturado de acordo com as 

etapas propostas por James Garrett (2003) e é composto por seis etapas:

Estratégia:1.  Contextualização, análise, restrições e possibilidades projetuais;

Escopo:2.  Definição e hierarquização. Ferramentas, ações e transações. Caracterís-

ticas estético-formais;

Estrutura:3.  Estabelecimento de inter-relações, permissões e regras de interação;

Esqueleto:4.  Planejamento da usabilidade e de acessibilidade do produto;

Estética:5.  Princípios matemáticos e geométricos, diagramação e identidade visual;

Execução:6.  Analise da funcionalidade do produto, simulação de uso e testes com 

base em heuristicas.
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As etapas de GOMES compreendem:

Identificação:1.  Definições / Delimitações

Preparação:2.  Cognitiva  / Psicomotora

Incubação:3.  Involuntária  / Voluntária

Esquentação:4.  Psicomotora / Afetiva

Iluminação:5.  Modelagem 1D / Modelagem 2D’

Elaboração:6.  Modelagem 2D” / Modelagem 3D

Verificação:7.  Parcial / Final.

2.3 Metodologia Aplicada de Projeto

Para uma melhor resolução do problema, identifiquei etapas importantes das 3 me-

todologias analisadas para a elaboração do projeto e desenvolvi uma metodologia 

específica para um projeto que, mesmo tratando-se de um projeto de informação vi-

sual, funcionará em um ambiente físico-digital e terá informações relevantes para os 

usuários, mesmo sem intereção física usuário-máquina.

 

 Estas etapas fazem parte do processo criativo, e serão desenvolvidas na elabo-

ração física do projeto. Para uma contextualização da importância deste trabalho e do 

seu papel para as pessoas que vivem e visitam Porto Alegre, a fundamentação teórica 

mostrará aspectos importantes da história do ônibus e a importância de um padroniza-

do e eficiente sistema de comunicação visual.

questões projetuais

estratégia escopo esqueleto estética elaboração execução

cenários de uso

def. de conteúdo

situação pretendida

cenário atual e pret.

fatores projetuais

taxonomia

análises

A

B

D

C

F

E

org. do conteúdo est. e def. de malhas

compos. e diagram.wireframes estrut.

wireframes arquitet. id. gráfico visual

tecnologia

espec. técnicas

o produto

Imagem 01: Metodologia Aplicada de Projeto. Fonte: autor
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 O ônibus

O Dicionário Aurélio define como “Veículo automóvel, de grande dimensões, para tran-

sorte de passageiros, com itinerário preestabelecido”.

 

 O termo têm origem em omnibus (significando “para todos” em latim)7. Este 

termo foi usado, desde o século XIX, para designar um tipo de transporte coletivo de 

passageiros puxado a cavalo, usado nas grandes cidades do mundo, com caraterísti-

cas e funções muito semelhantes aos transportes coletivos atuais.

3.1.1 O surgimento do ônibus como transporte coletivo

Conforme descrevem alguns sites que falam sobre a sua história, o ônibus como forma 

de transporte público, surgiu em Nantes, França, em 1826. Criado por Stanislav Bau-

dry8, um proprietário de banheiros públicos, a ideia por trás desta forma de transporte 

surgiu a partir da necessidade que o empresário sentiu em facilitar o acesso 

dos clientes aos seus banheiros, que eram muito distantes do centro da cidade e isto 

atrapalhava muito os seus negócios. Identificada a necessidade, Baudry fundou, sob 

a autorização da municipalidade, um serviço de viaturas que ligava a região central do 

município à periférica Richebourg, onde estava instalado o seu negócio. O sistema era 

desempenhado por carroças.

 

 A idéia de Baudry, de utilizar o ônibus como transporte coletivo fez sucesso e 

ele decidiu largar o negócio de banhos públicos e investir exclusivamente na ideia do 

transporte coletivo. Em 1928 fundou, em Paris, a Entreprise Générale des Omnibus. 

Porém, ao invés de se tornar promissora, acabou sendo um fracasso, pois não havia 

concorrência, fator fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa. Diferente-

mente da empresa de Baudry, a ideia do ônibus como transporte coletivo foi um gran-

de sucesso, tendo se espalhado por várias partes do mundo.

7 pt.wikipedia.org/wiki/onibus
8 http://www.historiadetudo.com/onibus.html
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 Diz-se que por essa época existia em Nantes um negociante de chapéus cha-

mado Omnes, muito procurado na cidade. Naquele tempo as casas não possuíam 

números e o comércio usava, para o conhecimento de seus fregueses, tabuletas enge-

nhosas. Assim, o Sr. Omnes, para atrair a freguesia, mandou escrever estas palavras 

na frente de seu estabelecimento: “OMNES – OMNIBUS”, ou seja OMNES PARA TO-

DOS. Como as carroças do Sr. Bandry saíam da frente desse estabelecimento, o povo 

associou a palavra omnibus a elas e o nome pegou”. O site Mil Bus9 atribui a este fato 

o surgimento do termo omnibus.

 

 Em Londres - onde atualmente o sistema de Metrô e de ônibus são referências 

mundiais em serviço e em design - e em Nova York, o primeiro serviço de transporte 

coletivo surge em 1829. Em Nova York, Abraham Brower - um empreendedor organi-

zador de companhias voluntárias de bombeiros - estabeleceu, ao longo da Brodway, a 

ligação com o restante da cidade. Alguma outras cidades americanas também aderi-

ram à idéia: Filadélfia em 1831, Boston em 1835 e Baltimore em 1844.

 

 No ano de 1830, o britânico Sir Goldworthy Gurney desenvolveu uma carrua-

gem movida a vapor, provavelmente o primeiro ônibus motorizado. Mas, nas grandes 

cidades onde o transporte coletivo se desenvolvia, a tração animal evoluía para o 

transporte sobre trilhos. A palavras trilho, do latim Carril, viria a dar nome a Companhia 

Carris Porto Alegrense, que teve seus primeiros bondes operados sobre trilhos.

 

 O primeiro ônibus movido à combustão foi desenvolvido somente em 1895, pelo 

alemão Karl Benz. Seu motor era a gasolina de 5cv, o ônibus de Benz alcançava 

15Km/h e transportava até oito passageiros entre as localidades de Netphen e Deutz.

 

 O site do Portal do Ônibus10 traz uma questão interessante sobre a divisão que 

o serviço de ônibus proporcionou na sociedade.

9 www.milbus.com.br
10 www.portaldoonibus.net/histonib.htm

“O serviço de ônibus produziu repercussões na sociedade e na urbanização. 
Socialmente, o serviço colocava pessoas, em intimidade física sem antece-
dentes, espremidos uns contra os outros numa pressão democrática que 
nem mesmo a pessoa de classe média com a mentalidade mais liberal tinha 
experimentado antes. Só os mais pobres permaneciam excluídos. Assim sur-
giu uma nova divisão na sociedade urbana, dividindo aqueles que possuíam 
carruagens e os que não possuíam.”
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 No Brasil, a história do ônibus começa em 1837, com a chegada ao Rio de Ja-

neiro de ônibus de dois andares, importado da França. Esses ônibus eram puxados 

por burros. No ano seguinte, ali mesmo, seria fundada a primeira empresa de transpor-

te coletivo do País, a Companhia de Omnibus, sempre puxados por burros. Só muito 

mais tarde, em 1900, o transporte coletivo entraria na modernidade com a instalação, 

em São Paulo, da primeira linha de bondes elétricos, Isoladamente empresários pio-

neiros importaram exemplares de ônibus europeus que foram utilizados no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, mas só em 1923 o Rio de Janeiro veria sua primeira empresa 

regular de ônibus, e São Paulo no ano seguinte, conforme conta a publicação Indústria 

Automobilística Brasileira - 50 anos, editada pela ANFAVEA (Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores - Brasil).

 

 Com o aumento das linhas e dos locais atendidos pelos ônibus, em virtude da 

população crescente, foi tornando-se necessária a identificação dos veículos. As fro-

tas foram ficando com uma padronizada de cor e, além dos nomes das linhas, passou-

se a utilizar a identificação numérica e por nomes de bairros ou locais.

3.1.2 O ônibus em Porto Alegre

O texto Os Bondes de Porto Alegre11 relata que “O surgimento do transporte via ôni-

bus em Porto Alegre dá-se pela cidade ser um excelente porto. Em virtude disso, dois 

negociantes locais, o brasileiro Estácio da Cunha Bittencourt e o Emílio Gembembre, 

abriram uma linha de bondes de tração animal entre o cais e o Menino Deus em no-

vembro de 1864. ...A operação não foi bem sucedida e terminou no início de 1872...”.

 

 A Carris nasceu com a autorização do imperador Dom Pedro II12, via decreto, 

em junho de 1872. A cidade possuia cerca de 44.000 habitantes e recém havia com-

pletado 100 anos. Nesta época, uma viagem de ida e volta a um local distante do cen-

tro levava um dia inteiro, pois os bondes eram puxados por mulas.

 

 Em 1908 a companhia inaugurou o serviço de bondes elétricos, que foi desati-

11 www.tramz.com
12 http://www.carris.com.br/default.php?reg=1&p_secao=61
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vado somente em 1970. A operação dos bondes elétricos iniciou em 1908 e paralelo 

a este fato, a rede elétrica foi ampliada e melhorada, o que permitiu maior velocidade 

e a subida de lombas, facilitando a expansão urbana em direção aos subúrbios pela 

redução dos tempos de viagens. Os primeiros bondes elétricos trafegaram nas linhas 

Menino Deus, Glória, Teresópolis e Partenon.

 

 Em 1928 a Carris passou a oferecer o transporte por ônibus para as localidades 

onde as linhas de bonde não chegavam. Estes ônibus eram veículos com carroce-

rias de madeira adaptadas sobre chassis de pequenos caminhões, tinham capacidade 

para cerca de 20 passageiros, mas a concorrência fez o movimento dos bondes cair a 

tal ponto que obrigou o município a intervir e regulamentar o sistema. Em 1930 a Carris 

venceu concorrência adquirindo o monopólio sobre os transportes coletivos, mantido 

até a década de 1940. 

 

 Em 1956 é criada em Porto Alegre a Secretaria Municipal dos Transportes 

(SMT), atribuida de gerir a circulação de veículos e o transporte de passageiros. Na 

década de 60 a SMT reformulou o sistema, tendo o ônibus como veículo prioritário. As 

permissões para operar passam a ser concedidas por linha e apenas para empresas, 

e não mais para operadores individuais, estruturarando o sistema que opera até hoje.

 

 Em 1976, a Cia. Carria lança as linhas transversais, que cruzam a cidade de 

bairro a bairro, não necessitando fazer baldeação na região central e evitando a con-

centração de veículos nessa região. Com as linhas T1, T2, T3 e T4, os passageiros 

passam a ter uma nova opção de transporte, indo de um bairro a outro da cidade utili-

zando somente um ônibus. As linhas transversais se tornam um grande sucesso e são 

gradativamente ampliadas até a linha T11 em 2006. 

 

 A construção dos corredores de ônibus em algumas avenidas importantes de 

Porto Alegre também são um fator fundamental para a melhoria do atendimento ao 

público pelo transporte coletivo. Em um corredor, além de percorrem o trajeto veloci-

dade mais baixa, quando chegam nas paradas, os ônibus são obrigados a parar em 

fila, facilitando a vizualização e consequentemente, a melhor identificação das linhas 

por parte do usuário.
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 Atualmente a cidade possui no centro, próximos ao Mercado Público e à Prefei-

tura, 3 terminais que atendem basicamente aos ônibus que dali saem com destino à 

zona norte da cidade. As linhas que atendem à zona leste e zona sul, tem seus pontos 

localizados ao longo das Avenidas Salgado Filho e Borges de Medeiros, também na 

parte central de Porto Alegre. Estes pontos são atendidos em sua grande maioria pe-

los ônibus dos 3 outros consórcios que trabalham na cidade e alguns da Cia. Carris. 

 

 A Carris trabalha com linhas transversais, que cruzam bairros sem passar pelo 

centro, possuindo terminais em pontos ao longo dos pontos extremos da cidade (zona 

leste, zona sul e zona norte); circulares que trabalham apenas no Centro; linhas es-

pecias que fazem um caminho direto, sem paradas entre o ponto de origem e o ponto 

de destino e algumas poucas que fazem o percurso centro-bairro, semelhante aos 

consórcios particulares.

 

 O consórcio Conorte, criado em 1988 é formado pelas empresas Navegante, 

Nortran e Sopal, opera na bacia Norte de Porto Alege. Surgia com o objetivo de melho-

rar o sistema de transportes da Zona Norte da cidade, pois havia grandes congestio-

namentos na Avenida Assis Brasil, ponto de grande movimento da capital. O consórcio 

opera linhas que iniciam seus itinerários em diversos pontos da Zona Norte da capital 

e tem sesus terminais no centro, na praça Parobé e no Mercado Público.

 Criado em 1996, o Sistema Transportador Sul (STS) atende à Zona Sul de Por-

to Alegre e é composto pela união das empresas - Viação Belém Novo, Restinga 

Transportes Coletivos, Viação Teresópolis Cavalhada, Transportes Coletivos Trevo e 

a extinta Expresso Cambará. Seus ônibus fazem o itinerário entre diversos pontos da 

Zona Sul através de Avenidas Importantes como Carlos Barbosa, Borges de Medeiros, 

Érico Veríssimo, Praia de Belas, Icaraí, Wenceslau Escobar, Juca Batista, Edgar Pires 

de Castro e o centro da cidade, com terminais ao longo da Avenida Salgado Filho.

 O consórcio Unibus, que atende as Zonas Leste e Sudeste da capital foi criado 

em 1997, a partir da união das empresas Sudeste, Viação Alto Petrópolis, Viação Pre-

sidente Vargas, Estoril e Gazômetro. Circulam em grande parte nas Avenidas Osval-

do Aranha, Protásio Alves, Manoel Elias, Nilo Peçanha, Carlos Gomes, João Pessoa, 

Bento Gonçalves, Ipiranga, Aparício Borges e Antônio de Carvalho.No centro, seus 

pontos terminais estão ao longo das Avenidas Borges de Medeiros e Salgado Filho.
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3.1.3 A identificação das linhas

Em termos de identificação, as linhas Transversais também são de grande importância, 

pois são de fácil identificação visual e de fácil memorização.

 A revista Transporte em Números edição número 4, da EPTC, mostra que a 

Prefeitura, com a finalidade de otimizar recursos e colocar em prática a tarifa única, 

incentivou a fusão das empresas operadoras. Atualmente, o sistema ônibus é ope-

rado pela Cia. Carris e por quatorze empresas privadas reunidas em três consórcios 

operacionais - STS, Conorte e Unibus - que atendem, respectivamente, as regiões sul, 

norte e lest/sudeste da cidade. Para transportar esta demanda de passageiros foram 

necessários 1650 ônibus, distribuídos nos quatro consórcios operacionais, operando 

nas bacias geográficas da zona sul, leste, sudeste, norte e centro da cidade. Esta frota 

contou, em 2010, com um média de 383 ônibus refrigerados com ar-condicionado, 659 

ônibus adaptados a portadores de deficiência e 376 ônibus com câmbio automático, 

beneficiando aos usuários e aos rodoviários. A infraestrutura da rede de ônibus em 

Porto Alegre, contava em 2010, com aproximadamente 55 km de corredores exclu-

sivos. Para acessar esta rede o usuário contava com 92 estações de embarque e 

desembarque, e cerca de outros 5.000 pontos de paradas. Atualmente, Porto Alegre 

opera com 343 linhas e possui 1.100.000 usuários/dia em média13.

 

 Sobre os consórcios: O Conorte (Consórcio Operacional Zona Norte) atende 

a bacia Norte de Porto Alegre desde março de 1993. Em termos de Identificação 

numérica e tipográfica das linhas, é o que melhor apresenta-se, pois facilita a vida do 

usuário com números grandes e de cor que contrastam com a paisagem urbana e com 

a superfície dos próprios ônibus. Utiliza letreiros eletrônicos nas cores âmbar e verde. 

Seus códigos numérico são iniciadas por 5xx, 6xx, 7xx e 8xx. Ex: 615, 721, 862.

 

 O Sistema Transportador Sul (STS), em termos de Identificação não é muito 

claro, trazendo um painel pequeno em relação aos painéis da Conorte, que mostra 

a identificação numérica e textual, de forma eletrônica, na cor âmbar. Seus prefixos 

iniciam pelos números 1xx e 2xx. Ex: 111, 263, 274.

 

 O Unibus (União da Bacia Urbana Sudeste Leste) possui uma identificação me-

lhor apresentada em relação a STS mas, ainda assim, com algumas precariedades. 

13 blogpontodeonibus.wordpress.com (acesso em 28/02/2012)
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Também na cor âmbar e algumas vezes com o verde se fazendo presente, também na 

forma eletrônica. Seus prefixos são os iniciados em 2xx e 3xx, com algumas variações. 

Ex: 256, 256.3, 394, 397.

 

 A Cia. Carris opera de três formas: Primeira: Linhas Transversais, iniciadas com 

a letra T e acrescidas de um número (Ex: T1, T7, T9). Planejadas para que o cidadão 

não necessite pegar outro ônibus para ir a um determinado destino, pois cruzam a ci-

dade sem passar pelo centro. Segunda: As Linhas Circulares que iniciam com a letra C 

e atendem o centro da cidade. Terceira: Linhas Diretas (com inicial D acrescidas de um 

número) que atendem, principalmente em horário de pico, o itinerário centro-universi-

dade - em geral a PUCRS - por encontrar-se em uma região de grande movimentação.

Os letreiros dos carros da Carris são os que mais destacam-se no cenário urbano, fato 

de apresentar poucos caracteres nos “nomes” das suas linhas. Ex: T1, C3, D43. 

 

 

 

 

 Além da identificação pelo código da linha, cada um dos 4 consórcios é sina-

lizado por cores e desenho padrão elaborados pela Empresa Pública de Transporte 

e Circulação. A Cia. Carris utiliza seu padrão cromático institucional: amarelo e cobre. 

cia. carris conorte

sts unibus
Imagem 02: Consórcios operantes no transporte público via ônibus de Porto Alegre. Fonte: Adaptado pelo autor.
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Unibus, verde e amarelo; Conorte, vermelho e amarelo e; STS, azul e amarelo. Apesar 

das cores diferenciando os consórcios, alguns problemas podem acontecer, como a 

vizualização no horário noturno ou um indivíduo com problemas de visão.

 

 Para que possamos estabelecer um parâmetro e dizer que é possível obter uma 

melhora no transporte público de Porto Alegre, é essencial que se fale do sistema de 

transporte por ônibus de Curitiba, capital do estado do Paraná.

 

 A capital paranaense é referência no transporte público nacional, considerado o 

melhor do Brasil e um dos melhores e mais elogiados do mundo. A cidade foi a primei-

ra do Brasil a receber o prêmio Sustainable Transport14. Em Curitiba hoje, 1.900.000 

passageiros utilizam diariamente o Sistema Integrado de Transporte Coletivo, que é 

composto por 1.902 ônibus, que atendem 275 linhas divididos em 29 empresas15. Cada 

empresa tem a sua identificação por cores, formas nos carros e na pintura e na iden-

tificação de linhas, porém são bastante distintas apesar de pertencerem a um órgão 

fiscalizador, porém este não interfere na comunicação visual dos ônibus. 

 

 Em Curitiba, os ônibus funcionam como um metrô. Existem estações espalha-

das pela cidade, onde os ônibus que atendem diferentes regiões encontram-se, permi-

tindo aos passageiros uma “baldeação” melhor organizada. O projeto desenhado pelo 

arquiteto Manoel Coelho16 ajuda a alavancar o sistema de transporte da cidade. Os 

pontos de ônibus são espécie de túneis, abrigando os cidadãos e informando o nome 

e o número da estação local e as linhas que por ali transitam.

 As linhas de ônibus são classificadas em 11 categorias e diferenciadas pela cor 

Algumas categorias possuem a integração fisico-tarifária, onde embarca-se em um 

ônibus, paga-se a passagem e ao descer, o cidadão continua na estação e embarca 

no ônibus necessário para continuar seu destino, além de possuir um sistema de som 

informativo, indicando os pontos de paradas.

14 http://www.omelhoremcuritiba.com.br/conteudo_detalhe.aspx?cod=134 (acesso em 05/03/2012)
15 http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_urbano_em_Curitiba (acesso em 03/03/2012)
16 http://www.mcacoelho.com.br/portugues/cidades_curitiba.php?id_projetos=41 (acesso em 08/03/2012)
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 Em Porto Alegre, um grupo de pessoas, que se intitulam Shoot The Shit17, ten-

tou prestar um auxilio aos cidadãos colando adesivos em alguns pontos de ônibus. O 

grupo é um coletivo de engajamento voluntário que tem como slogan “transformar Por-

to Alegre na melhor cidade do Brasil”. Basicamente, eles propõem intervenções na Ca-

pital com objetivo de solucionar dificuldades que ela enfrenta nas mais diversas áreas. 

Em fevereiro de 2012, o Shoot The Shit agiu para solucionar o problema das paradas 

sem informação. O grupo decidiu espalhar adesivos em várias paradas da cidade, com 

a pergunta: “que ônibus passa aqui?”, além de um espaço para ser preenchido pelas 

pessoas. A intenção era que qualquer um pudesse escrever ali informações a respeito 

dos coletivos que transitam naquele local, beneficiando a população.

 

 

 

 

 Estabelecento uma comparação Porto Alegre - Curitiba, nota-se a organização 

que a capital paranaense atingiu a quase perfeição em termos de transporte coletivo 

via ônibus. A identificação das linhas de ônibus em Curitiba é semelhante às de Porto 

17 http://www.elefantesemfio.com/2012/02/29/shoot-the-shit/ (acesso em 08/03/2012)

Imagem 04: Projeto “Que ônibus passa aqui”, do coletivo Shot The Shit. Fonte: Blog elefante sem fio.

Imagem 03: À esquerda, ôs ônibus de Curitiba. À direita, os pontos de ônibus projetados por Manoel Coelho. Fonte: 
google imagens.
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Alegre, utilizando um letreiro luminoso ou de pano, mas os carros com cores muito di-

ferentes entre si e os terminais espalhados por quase toda a cidade, organizando-a e 

de certa forma exigindo locais específicos para que se pegue um ônibus, que tornam 

o serviço mais atraente e funcional. 

3.1.4 O ônibus como suporte para informação

Por tratar-se de um objeto em movimento, transmitir a informação em um ônibus é 

uma tarefa a ser muito estudada e compreendida. Em Porto Alegre, atualmente, as 

informações contidas em todos os carros são dispostas em grande parte, em suas 

laterais. Pode-se observar que as laterais são justamente as partes melhor resolvidas 

dos ônibus - não só de Porto Alegre, mas de maneira quase global -, pois apresentam 

uma maior riqueza gráfica, maior número e qualidade no nível de informações, além 

de pinturas bastante planejadas e que chamam atenção para quem não está, de certa 

forma dependendo do ônibus naquele determinado momento.

 

 Como já mencionado, a frota de ônibus da cidade é sinalizada por cores e de-

senho padrão elaborados pela Empresa Pública de Transporte e Circulação. O bom 

investimento em Identidade Visual de marca é uma bom argumento de marketing e a 

padronização, de fato, é uma boa maneira de identificar e auxiliar na qualificação na 

prestação de um serviço.

 Aliado a isto, investe-se pesado também em melhorias ergonômicas, como aces-

so facilitado, sistemas condicionadores de-ar e outras melhorias aliadas ao conforto 

porém, esquece-se que, a informação primordial e o primeiro foco para a transmissão 

de qualquer informação deve ser o usuário do serviço. O cidadão precisa observar, em 

primeiro lugar, a dianteira do ônibus pois, é onde ele tem real e praticamente a única 

informação que a ele interessa, que é o itinerário e, quando possível, pontos finais e 

iniciais e pontos importantes para melhor localização ao longo do trajeto.

 Além da vizualização da parte dianteira, que traz a informação de maneira ver-

bal, com textos e números, ser a mais importante, também precisa ser levada em 

conta a informação não verbal que, aparece em sua maioria nas laterais, indicando 

entradas e saídas e serviços dispostos no ônibus.
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 Inovar a informação transmitida, atualmente por letreiros, na dianteira do ônibus, 

tornando-a mais ergonômica, valorizando-a, englobando-a e padronizando-a, e trans-

formar o ônibus em um elemento global de informação, são os pontos primordiais a 

serem explorado no projeto.

3.2 Design Gráfico

É o processo técnico e criativo que utiliza imagens e textos para comunicar mensagens, 

idéias e conceitos. Com objetivos comerciais ou sociais, o design gráfico é utilizado 

para informar, identificar, sinalizar, organizar, estimular, persuadir, entreter e vender. 

 O Designer - profissional que exercita a profissão -, através de ferramentas 

profissionais, amparado por uma metodologia teórico-prática, desenvolve projetos de 

comunicação visual que estarão diretamente ligados à cultura da população.

 Comunicar visualmente não é uma tarefa simples. É preciso um estudo que vai 

desde o comportamento do público que se deseja atingir até fatores da natureza. Um 

projeto de comunicação visual preocupa-se diretamen com a construção da mensa-

gem, pois afetará diretamente pensamentos e atitudes das pessoas.

3.2.1 Semiótica e percepção visual

Semiótica é a ciência que estuda o significado de todos os sistemas de signos que, 

na forma espontânea ou intencional, nos enviam mensagens visuais. Signo é tudo o 

que significa, é algo que representa alguma coisa para alguém em um determinado 

contexto. Tem o papel de mediador entre algo ausente e um intérprete presente. Pela 

sua articulação, se dá a construção do sentido.

“Todo desenho de comunicação visual inclui uma fonte (o cliente), um produ-
tor (o desenhador), um meio (impresso, eletrônico, fotográfico), um código 
(visual e linguístico) uma forma (estilo/estética), um tema (o conteúdo), um 
contexto (múltipolo, onde o público se encontra com a mensagem) e um in-
térprete (o público, que constrói um conteúdo ou um significado e desenvolve 
uma conduta visível ou interna com reação à mensagem)”
Jorge Frascara
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 Para Macedo (2010) “A linguagem é a base de toda e qualquer forma de comu-

nicação”. Pode-se categorizar as linguagens segundo a natureza dos códigos nela em-

pregadas em: Linguagem verbal: formada por palavras orais ou escritas e; Linguagem 

não-verbal: formada por elementos imagéticos, gestos, sons, movimentos, etc. 

 Quando o público entra em contato visual com suportes de informação (pla-

cas, letreiros, etc), realiza um esforço de interpretação e compreensão a respeito do 

significado dos elementos. A meta da semiótica é tentar explicar estes fenômenos de 

significação e interpretação.

 

 Em comunicação visual, uma linguagem não verbal pode ser entendida como 

o desenhos de pictogramas, ícones, flechas ou abreviações de termos e, está direta-

mente relacionada ao desenho e à representação picográfica, iconográfica e simbólica 

buscando relacionar o conteúdo à função.

 É importante que se busque, através de palavras, ícones, símbolos e pictogra-

mas, a perfeita representação verbal e não-verbal para que a percepção visual e o 

relacionamento com a liguagem ao redor seja de forma facilitada. Quanto menos ele-

mentos e mais simples eles forem, melhor será seu entendimento e funcionamento.

 Macedo (2010) diz que “A percepção visual é um processo metal que possibilita 

a interação do homem com o seu entorno. Percepção não é um processo passivo do 

registro a um estímulo, mas sim como um interesse ativo da mente”

 
 Segundo a lei da Gestalt, que ajuda as pessoas a assimilarem informações e 

entenderem as mensagens que são passadas pelas formas, há seis fatores principais 

que determinam como nós agrupamos coisas de acordo com a percepção visual: Pro-

ximidade, Semelhança, Fechamento, Simetria, Pregnância e Continuidade. 

Lei da Proximidade: Elementos agrupados de acordo com a distância entre uns e 

outros. Elementos próximos a outros numa região, são percebidos como um grupo;

Lei da Semelhança: Objetos similares em forma, tamanho ou cor são mais facilmente 

interpretados como um grupo;

Lei do Fechamento: Nossos cérebros adicionam componentes que faltam para inter-

pretar uma figura parcial como um todo;
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Lei da Simetria: Elementos simétricos são mais facilmente agrupados em conjuntos 

que os não simétricos;

Lei da Pregnância ou lei da simplicidade: Dita que objetos em um ambiente, quan-

do vistos da forma mais simples possíveis, mais facilmente são assimilados;

Lei da Continuidade: Pontos que estão conectados por uma linha reta ou curva, são 

vistos de uma maneira mais suave.

 

 A percepção visual de cada indivíduo está relacionada com todos as formas 

que já possuem em suas mentes, pois está relacionada à cultura das pessoas. Uma 

informação que utilizará como superfície o vidro e a lataria do ônibus, deve estar de 

acordo com informações que aparecem em sinalização viária, pois este ambiente já 

está na memória dos indivíduos.

 A comunicação, quando projetada para linhas de ônibus, deve levar em conta 

as informações já existentes na memória dos usuários. Como já mencionado, em Por-

to Alegre cerca de um milhão de pessoas utilizam o transporte coletivo por dia e, na 

memória de cada uma, já existem formas, cores e termos cotidianos.

 As manifestações visuais devem ser o mais coerentes possíveis para que o 

que seja visto, independentemente do que esteja desenhado, seja de perfeito esnten-

dimento. Para Macedo (2010) “cada imagem percebida é o resultado da interação da 

força interna com a força externa, sendo a força externa os agentes luminosos bom-

bardeando a retina, e a força interna constitui a tendência de organizar e estruturar, da 

melhor forma possível, esses estímulos exteriores”.

3.2.2 Informação e sinalização

Informação é o foco de todo o projeto de comunicação visual. A comunicação é o meio, 

a informação é a finalidade. O design de informação abrange vários campos: ilustra-

ção, fotografia, cartografia, design gráfico, arquitetura, psicologia entre outros. É um 

integrador de disciplinas que cria soluções de informação de alta qualidade.

 

 A partir do momento em que algo ou algum lugar necessita transmitir a informa-

ção de sua localização, faz-se se faz necessária a Sinalização. Quando mencionado 

esse termo, logo pensamos em cores, formas e letras que, juntos tenham a finalidade 
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e capacidade de nos comunicar, com máxima clareza eexatidão, o itinerário de uma li-

nha ônibus ou o local onde determinada loja encontra-se em um shopping por exemplo, 

em sua forma mais habitual de funcionamento: em ambientes físicos, em cidades, etc.

 

 Para falar de sinalização é necessário saber o seu real significado e a sua fina-

lidade. Ela deve ser capaz orientar uma pessoa a localizar um local. Através de novas 

formas, que não fossem a escrita em sua forma real, como textos e frases, pictogra-

mas e ícones foram criados. Os pictogramas e ícones têm a finalidade de comunicar 

uma mensagem de uma forma mais rápida do que textos.

 

 Sinalização também está relacionada com Sinalética, definido por Joan Costa 

(2007) como “o termo técnico de designa os sistemas de sinais e orientação para o 

público, seja em ambientes fechados ou abertos, locais onde são prestados serviços”.  

 

 A sinalização urbana e viária, segundo Joan Costa (2007), “nasce da nesces-

sidade da sugurança e regulamentação do tráfego (motorizado ou por pedestres) e 

em ambientes abertos”. A sinalética diferencia-se da sinalização pelo fato de ela estar 

inserida no conceito de um produto, singularizando um local ou serviço em um especí-

fico local. Joan Costa (2007) diz que “A sinalética nasce com as empresas de serviços, 

em seu interior... Sua função é informar e guiar para faciliar as ações do público. É a 

empresa ou a instituição quem define um sistema sinalético, segundo seu tipo de ser-

viço, sua organização e sua identidade de marca”.

 

 

 

Imagem 05: À esquerda, a estação de serviço da cidade de Granada. Desenhado pelo escritório Pentagram. À direita, o 
projeto de sinalética para lar de idosos de Hottingen, na Suiça. Fonte: Pentagram e Blog Sinalizar.
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No caso de um projeto de identificação para linhas de ônibus, é necessário também 

levar em conta a informação estará, na maior parte do tempo, em movimento e, para 

que seja eficiente ela deve, de forma curta e rápida e muitas vezes em pequenos espa-

ços, mostrar com poucos elementos a informação necessária. Para isto, necessita-se 

manifestações visuais simplificadas e hierarquizadas. Torna-se importante a análise 

de tamanhos e desenhos de letras visto à longa distância, com um tamanho suficiente 

para que o usuário consiga perceber qual o número do ônibus que se aproxima e, si-

nais pictóricos como desenhos de flechas e ícones representando um local, ou outros 

sinais que representem uma ação, como uma placa com um desenho de telefone pú-

blico ou um garfo e faca, representado estas ações realizadas pelas pessoas.

 

 Fator importante para a percepção de uma informação em movimento é o alto 

número de mensagens visuais que um cidadão recebe durante o dia. Esses inúmeros 

estímulos geram uma série variada e contínua de processos perceptivos e interpreta-

ções que, por sua vez, desencadeiam modos de leitura dos sinais urbanos (componen-

tes indispensáveis do ambiente e do espaço coletivo). 

 

 Em artigo publicado no 9º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvol-

vimento em Design - “A Configuração da Informação do Sistema de Sinalização 

do Terminal Integrado do Centro de Florianópolis” -, Clauciane Pereira Berenice  

Gonçalves relatam que: “...teoricamente, o entendimento desses sinais deveria ser fa-

cilitado pela padronização da linguagem, estrutura e tratamento gráfico da informação, 

de modo que qualquer indivíduo possa realizar ações objetivas como, por exemplo, 

deslocar-se de um bairro ao outro”. Entretanto, na prática a coerência nem sempre 

é um componente comum dos sinais urbanos e, vários fatores podem impedir o pro-

cesso de entendimento de uma informação. As autoras complementam o fato citando 

Gomes Filho, que oberva que “a visão é o sentido relacionado à percepção de formas 

e cores” e, consequentemente, o mais explorado para discriminar o código visual em-

pregado na concepção dos sistemas de sinalização, a partir de diversos aspectos que 

influenciam a visualização dos objetos. Entre esses aspectos, destaca-se a acuidade 

visual: definida por Follis e Hammer (1980) como a habilidade de enxergar claramente 

se diferencia consideravelmente em cada pessoa”; e a legibilidade, definda por Paulo 

Heitilinger, do site Tipógrafos.net18 como “a facilidade do leitor em desempenhar a de-

codificação de símbolos tipográficos em conceitos”.

18 http://tipografos.net/boas-praticas/que-e-legibilidade.html
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 Silveira (2010. p. 21.) diz que “...de acordo com testes realizados pela AIGA, um 
pictograma é legível e inteligível sem a ajuda de palavras ou aprendizagem prévia, no 

tamanho e 1,4cm para a distância de 1m, com desenho claro sobre fundo escuro. Ex: 

placas de PARE”.

 

 

 

Imagem 06: À esquerda, testes de legibilidade tipográfica a partir de um texto em movimento. À direita, testes de 
acuidade visual, comunmente realizados em exames visual para obter a habilitação para dirigir. Fonte: Adaptados pelo 
autor a partir de D`Agostini e Gomes, e google imagens.

Imagem 07: Testes de legibilidade de pictogramas feitos pela AIGA. Fonte: Adaptados pelo autor a partir de D`Agostini e 
Gomes.
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 É importante, para fins de informação clara, perceper o tamanho dos pictogra-

mas e letras utilizadas a para comunicar. Legibilidade e acuidade visual estão comple-

tamente interligadas pois, a qualidade delas determina facilidade de leitura de alguma 

coisa. Dependendo da situação, podem ser o fator determinante para que uma mensa-

gem seja entendida perfeitamente e não venha a causar acidentes, por exemplo.

3.2.3 Tipografia

Do grego typos - “forma” - e graphein - “escrita” é a arte e o processo de criação na 

composição de um texto, física ou digitalmente. Mário Fittipaldi, diretor de redação da 

Revista Computer Arts, escreve no editorial da edição 52 que “A tipografia faz parte 

da vida de todo mundo. Não percebemos que somos dependente da tipografia pois, 

quando precisamos, ela está ali, seja em uma embalagem, em uma placa de trânsito 

ou em um jornal.”

 

 Silveira (2010. p. 42.) diz que “A tipografia é um instrumento de linguagem.” Seu 

objetivo principal é dar ordem estrutural e forma à comunicação visual, seja na tela de 

um computador ou em um letreiro de ônibus.

 

 O termo tipo, quer dizer que é o desenho de uma determinada família de letras, 

como por exemplo: frutiger, futura, arial, etc. Os pesos das letras (regular, ligth, itálico 

e bold, etc.) de uma determinada família são as fontes desenhadas para a elaboração 

de um conjunto completo de caracteres que consta do alfabeto em caixa alta e caixa 

baixa, números, símbolos e pontuação. Os tipos constituem a principal ferramenta de 

comunicação e seus muitos desenhos permitem dar expressão ao documento para 

transmitir a mensagem criada.

Imagem 08: Frutiger peso regular. Desenhada por Adrian Frutiger em 1968 para a sinalização do aeroporto Charles de 
Gaulle, na França. Adaptado pelo autor.
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 No uso da tipografia o interesse visual é realizado através da escolha adequada 

de fontes tipográficas, composição (ou layout) de texto e a sensibilidade para o tom 

do texto e a relação entre texto e os elementos gráficos na página. Esses fatores são 

combinados para que o produto gráfico final seja apropriado ao conteúdo abordado. 

No caso da mídia impressa, além da tipografia importa a escolha do papel, da tinta e 

dos métodos de impressão e, em um projeto digital (telas de computador e/ou telas de 

celular) com um desenho que suporte mídias pequenas e iluminação das telas. Para 

os projetos de de sinalização ou de sinalética, a lei é a mesma: simplicidade e clareza. 

Um “a” minúsculo não pode ser confundicom o um “o”. Define Joan Costa (2007).

 

 Em um projeto de comunicação visual, Joan Costa (2007) considera que “A 

escrita das palavras em caixa alta e baixa - maiúsculas e minúsculas - é preferível à 

escrita apenas em caixa alta”. A razão é que uma palavras apenas em caixa alta for-

mam um “quadrado”, o que uniformiza a altura de todas as letras, não diferenciando-as. 

Já uma palavra escrita em caixa alta e baixa combina formatos e tamanhos diferentes, 

assemelhando-se a escrita que as pessoas utilizam. O resultado é uma maoir legibili-

dade, pois as palavras escritas tem sua própria forma, com independência das forma 

de cada letra. “A forma global de cada palavra é exclusiva”, complementa Costa.

 

 Crosby, Fletcher e Forbes (1970, apud D`Agostini e Gomes 2010)  sugerem es-

tudos para as letras escolhidas em um projeto de sinalização para informação visual. 

São eles: Clareza, Contraste, Estética, Funcionalidade, Redução Legibilidade e Espa-

cejamento. Estes estudos são necessários para que se possa avaliar o funcionamento 

da informação em movimento, à longa distância e em diversas condições de clima. 

3.2.4 Pictogramas, ícones e signos

São signos visuais que representam um objeto ou conceito por meio de desenhos figu-

rativos. São formas representativas não-verbais que, através dos conceitos de aborda-

dos pela percepção visual, representem/simbolizam especialmente ações e locais:

 Pictograma é um signo icônico que representa fatos complexos através de ope-

radoras visuais de significado. Ex: placas de banheiros, flechas indicando o local a 

dobrar ou seguir, carros na faixa da direita. Ícone é uma representação ilustrativa, que 



33

enfatiza os pontos em comum entre o significante e o significado, geralmente um pon-

to-turístico ou uma representação de uma ação que acontece em um local específico.

 Estas simbologias cumprem a função de comunicar visualmente, o que um tex-

to ou uma frase diria, mas de forma simplificada e utilizando a memória das pessoas.

 

 Otl Aicher19, desenhador dos pictogramas dos olimpíadas da Alemanha de 1972, 

diz que “um pictograma/ícone deve ter o caráter de um sinal e não deve ser uma ilus-

tração”. Devem cumprir sua função estética (sem que seja um desenho) e ter todos 

os atributos para que seja funcional, ou seja, transmita o que é necessário naquela 

cirscunstância. A vantagem da utilização de pitogramas e ícones em uma mensagem 

visual, é que eles são universalmente compreendidos, pois cruzam a barreira da ingua-

gem individual e também do literal.

 

 Os mais clássicos exemplos da utilização e da perfeita função dos pictogramas, 

além dos  desenhados por Otl Aicher, são os do tipógrafo franco-suiço Adrian Frutiger20, 

que criou uma série de estudos sobre pictografia moderna e projetou a sinalização do 

aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, na França e; a maior contribuição internacional 

para o uso de pictogramas, que aconteceu 1976, quando o AIGA21 - American Institute 

of Graphic Arts - criou para o departamento de transporte norte-americano, um siste-

ma de sinalização pictográfico, com mais de 50 elementos que viria a tornar-se padrão 

internacional para o uso.

19 http://tipografos.net/designers/aicher.html
20 http://tipografos.net/designers/frutiger.html
21 http://www.aiga.org/symbol-signs/

Imagem 09: À esquerda, os picotgramas desenhados por Otl Aicher para olimpíadas da Alemanha de 1972. À direita, 
alguns pictogramas da AIGA. Fontes: Blog El poder de las ideas e adaptado pelo autor.
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 Publicado pela AIGA em 1976, o livro Symbol Signs, sugere que o desenho de 

pictogramas com padrão internacional deve possuir três características básicas, expli-

cadas a partir de questões formuladas por Joan Costa (2007): 

A Semântica: relação da imagem com seu significado. “Ele representa bem o sentido 

que deve expressar?, O público compreende facilmente e sem erros o significado do 

pictograma?, É fácil e rápida a compreensão por pessoas de diferentes origens e ní-

veis culturais?, O pictograma em questão foi largamente divulgado?”.

A Sintática: relação e padronização entre todos os desenhos do conjunto de pictogra-

mas. “Com que se parece esse picotrama?, Ele pode ser confundido com outro?, Os 

seus elementos mais importantes são percebidos de imediato?, Os elementos básicos 

destes pictogramas podem ser sistematicamente aplicados a diferentes necessidades 

para formar outros pictogramas necessários?

Pragmática: relação entre a imagem visual e o usuário do ambiente. “O pictograma 

pode ser visto com facilidade?, O pictograma é fácil de ser reproduzido?, Pode sofrer 

redução ou ampliação sem perda de legibilidade?, Resiste a uma visão oblíqua sem 

deformar-se?, Permanece legível em médias ou longas escalas de visão?”

 Um ambiente onde frequentemente estamos sob stress ou sob condições de 

tempo por vezes desqualificada, requer uma comunicação rápida, agradável e com 

alta qualidade e compreensão. Os signos visuais cumprem essa função.

3.2.5 Cores

Cor está necessáriamente relacionada com percepção. Os seres se relacionam com 

as cores em praticamente todos os sentidos da vida, pois elas podem significar lem-

branças e sensações às pessoas. A cor está relacionada desde aspectos físicos a as-

pectos psicológicos e, atualmente é utilizada inclusive na medicina. Foi Issac Newton 

(1642-1727), físico inglês, quem fez as primeiras experiências com a luz e tornou-se 

responsável pela primeira descrição científica deste fenômeno - a Teoria das Cores.

 

 A cor é uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de fotons sobre 

células da retina, que transmitem através de informação pré-processada no nervo óp-

tico, impressões para o sistema nervoso.
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 Na teoria das Cores, Newton fala de cor luz, que diz respeito à reflexão dos raios 

luminosos identificados pelo fenômeno da refração dos raios solares ou qualquer outro 

emissor de luz, como os aparelhos de televisão, monitores de computador, e aparelhos 

celulares. São três as cores primárias: o vermelho (red), o verde (green) e o azul (blue). 

“Neste modelo, os pontos que formam a imagem são designados por valores de brilho 

numa escala de 0 a 255, onde 0 é o negro absoluto e 255 o brilho absoluto” (FONSE-

CA, 2008, p. 158). Na medida que componentes de cores são acrescentados. muda-se 

a cor obtida. Somando 255 das três cores, obtém-se o branco.

 

 Para Fonseca (2008), as cores possuem, além do seu potencial psicofísico, 

uma força simbólica e uma relação definitiva com as nossas atividades e sentimentos 

e indica os possíveis significados e associações para cada cor, na cultura ocidental:

Verde: Segurança, proteção e conforto; Laranja: Vitalidade, animação, agilidade, mo-

vimento, boa saúde; Amarelo: Estimulo, atenção, luminosidade, sabor, intuição; Azul: 
Nobreza, divindade, atração, verdade, justiça; Violeta: Valor, dignidade, poder, espiri-

tualidade, paciência, lembrança; Preto: Noite, escuridão, mistério, sofisticação, soleni-

dade e; Vermelho: Atenção, sangue (vida), fogo, paixão, sentimento, revolução.

 

 A cor-pigmento é a cor observada no reflexo da luz em algum objeto. Diferentes 

materiais refletem apenas determinadas faixas do espector visível, decompondo a luz 

natural branca resultando na cor observada. A tinta é a substância na qual pigmentos 

são concentrados e usados para imitar o fenômeno da cor-luz. O pigmento surge extra-

ído da natureza, em materiais de origem vegetal, animal ou mineral. Para a obtenção 

de mais cores, ocorre a síntese substrativa, que misturando-se o CMY, mais o preto 

(black - K), podemos gerar milhares de outras cores-pigmento. A letra K foi designada 

ao preto para que este não fosse confundido com o B, de blue, pertencente à cor-luz.

 

 A cor de um material é determinada pela frequência de onda que as suas mo-

léculas refletem. Um objeto terá determinada cor se não absorver justamente os raios 

correspondentes à frequência daquela cor. Um objeto é vermelho se absorve as frequ-

ências fora da onda que carrega a carga necessária para criar esta cor. A cor corres-

ponde a uma sensação interna provocada por estímulos físicos da natureza que dão 

origem à percepção da mesma pelos seres humanos.
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 Luiza Macedo (2010, p. 49) diz que “a cor pode exprimir uma atmosfera, descre-

ver uma realidade ou codificar uma informação. a cor serve para diferenciar e conectar, 

resaltar e esconder”. No processo criativo, a cor está relacionada diretamente com 

a cultura do povo que receberá essa informação. Acaba sendo familiar, por exemplo, 

uma marca ou um produtos que utiliza cores que o seu público-alvo está acostumado 

a se relacionar. 

 

 Para o Projeto de Comunicação Visual para os Ônibus de Porto Alegre, será 

preciso estudar a cor no ambiente digital, pois os painéis que carregam essa infroma-

ção são eletrônicos. Será necessário um estudo para que seja priorizado a cor quando 

vista à longa distância pois, assim como pictogramas e letras, a cor tem papel funda-

mental na informação. A cor também será abordada no ambiente físico impresso, pois 

cada consórcio operante possui suas cores institucionais aprovadas pela Secretaria 

Municipal dos Transportes e, para que elas sejam um diferencial e tenham devida im-

portância para o público final, terão de ser bem abordadas.
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4. O PROJETO

4.1 Estratégia

“Uma boa estratégia sempre começa com a plena identificação de todo contexto en-

volvido em determinado projeto. Para isso, o Projeto E procura sintetizar e organizar 

uma série de tópicos informacionais que identificarão não somente a situação inicial, 

mas também o melhor caminho a ser percorrido para chegar a um produto final bem 

resolvido.” (Meurer e Szabluck, 2009).

4.1.1 Questões Projetuais

As questões de Gui Bonsiepe (1986) propõem um estudo mais amplo do problema a 

ser solucionado. Elas auxiliam no entendimento do problema de maneira mais prática.

“Um problema bem entendido é um problema já meio resolvido”. Charles F. Kettering.

O que desenhar? 

O Projeto de Cimunicação Visual para os Ônibus de Porto Alegre.

Porque desenhar?
O usuário de um serviço necessita de informação sobre ele. Essa informação deve 

ser transmitida da melhor maneira possível. Um serviço de boa qualidade, como o 

do transporte coletivo da cidade, carece e merece a atualização na transmissão da 

informação dos itinerários de seus ônibus e todas as outras necessárias para uma boa 

comunicação visual.

Como desenhar?
A partir de uma base teórica bastante fundamentada, levantamento de dados sobre 

como a informação visual dos ônibus se comporta sob diversos aspectos climáticos, 

pesquisas visuais que mostrem os caminhos existentes e orientem o caminho a ser 

seguido para desenvolver Projeto O Projeto de Cimunicação Visual para os Ônibus de 

Porto Alegre. A metodologia de projeto desenvolvida, servirá como orientação para 

encontrar essas necessidades.
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Para quem desenhar? 

Para que os usuários do sistema de transporte público de Porto Alegre - sejam eles  

dependentes diários eu eventuais - obtenham uma melhor excelência do serviço.

Com que tecnologia desenhar?
Serão estudadas tecnologias modernas, de baixo impacto ambiental, que possam ter 

a sua energia gerada a partir da utilização do próprio ônibus, independente de seus 

sistema elétrico ou de combustível e, de fáceis produção e manutenção.

4.1.2 Cenário Atual e Cenário Pretendido

O cenário atual traz Porto Alegre, como já referenciado anteriormente, possuindo 4 

consórcios de ônibus que fazem o atendimento à todas as regiões da cidade. Além de 

possuirem desenhos semelhantes em suas carrocerias, muitas vezes dificultando a 

vizualização e identificação à longa distância e possuem, na sua maioria, letreiros que 

utilizam a tecnologia LED22. 

 

 A tecnologia, quando bem utilizada, proporciona grandes benefícios ao transmi-

tir uma informação. No formato dos letreiros de ônibus da cidade, ela mostra não ser 

bem utilizada em termos de facilitação da informação pois, a combinação de emissão 

de luz aliada a palavras, números e outras informações em grande formato e utilizando 

a caixa alta (não recomendada para palavras com um grande número de caracteres), 

acaba sendo prejudicial para um determinado percentual do público que, por exemplo, 

possui problemas de visão ou até mesmo usuários que enxergam com perfeição mas 

estão em condições adversas como cansaço, stres, em dias de chuva, de nevoeiro ou 

até mesmo com outras informações visuais interferindo.

O cenário pretendido é nova forma da transmissão da informação visual:

Privilegiando o entendimento da informação do itinerário à uma distância mais lon-• 

ga do que a utilizada atualmente;

22 Sigla de Light Emitting Diodo: Diodo Emissor de Luz. Sua funcionalidade básica é a emissão de luz em 
locais e instrumentos onde se torna mais conveniente a sua utilização no lugar de uma lâmpada. Especialmente 
utilizado em produtos de microeletrônica, também pode ser encontrado em tamanho maior, como em alguns 
modelos de semáforos, que se assemelha ao uso em letreiros.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo_emissor_de_luz
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Informando também, quando vista de perto e com o ônibus já parando, pontos de • 

referência no caminho que esta linha percorre;

Auxiliando os usuários a sentirem-se mais seguros ao pegar um ônibus;• 

Possuindo uma baixa curva de aprendizagem tendo como consequência a evolu-• 

ção no sistema, tanto para usuários quanto para os profissionais operantes;

Informando de forma padronizada, imediata, clara, objetiva e focada no modelo • 

mental do usuário médio, as informações necessárias de um itinerário.

Disponibilizando informação dinâmica em tempo real;• 

 Explorando os conceitos de informações visuais vistas à distância e em movi-

mento e projetarei uma inovadora forma de comunicação visual, aliada à uma mídia 

que permita mostrar, sem prejudicar a vizualização do motorista, a informação direta-

mente no vidro dianteiro.

4.1.3 Situação Inicial e Situação Final

A situação inicial é bem definida. Projetar nova forma da transmissão da informação 

visual nos ônibus da Cia. Carris, privilegiando o entendimento da informação do itinerá-

rio à uma distância mais longa do que a utilizada atualmente, buscando auxiliar a vida 

dos usuário do serviço e agregando à Cia. Carris, referência neste serviço, uma nova 

experiência de marca junto aos seus clientes.

 A situação final é bem resolvida. Um projeto de informação visual, comunicando 

a informação sobre as linhas de ônibus e os pontos de referências na cidade por onde 

transita aquela linha, aliadas e uma tecnologia que permita um perfeito entendimento 

da informação transmitida.

 

 A finalidade é informar, de forma prática, o itinerário, os pontos iniciais e finais 

de cada linha e, aliado a outros projetos profissionais e acadêmicos e às melhorias por 

parte dos órgãos públicos, um grande avanço para a melhoria do transporte público da 

cidade de Porto Alegre.
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4.1.4 Fatores Projetuais

O projeto E (Meurer e Szabluck, 2009) utiliza os 9 fatores, classificados por Gomes 

(2008), que devem ser equacionados no desenho de um projeto de produto. No Proje-

to de Design de Informação Visual para os Ônibus da Cia. Carris, estes fatores serão 

equacionados identificando em que momento do projeto cada um será utilizado, obser-

vando o ponto de vista do designer, do usuário e do mercado.

 

 Uma escala de 3 níveis de importância será utilizada ligando cada fator a cada 

ponto de vista. Serão utilizados 3 níveis da cor cinza: claro (representando baixa im-

portância), médio (representando algum tipo de importância) e escuro (representando 

total importância).

usuário mercado designer

revolucione

reutilize

torne acessível

facilite o uso

faça entender

simplifique

aprenda

invista

atualize-se

antropológico

ecológico

econômico

ergonômico

filosóficos

geométricos

psicológicos

mercadológicos

tecnológicos

Imagem 10: Fatores projetuais. Fonte: Autor.
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4.1.5 Taxonomia

É uma forma eficiente de criar foco no produto e situá-lo em um contexto maior, con-

siderando sempre suas funcionalidades e a forma como será utilizado. A Taxonomia 

situa o projeto em um contexto, com a finalidade de organizá-lo.

área de conhecimento (gomes, 1996)

faculdade

área área do desenho industrial (gomes, 1996)

tipo de intervenção

área de intervenção (frascara, 2004)

embalagem

estratégia de design (bozzetti, 2005)

acesso

superfície

tipo de interação

mobiliário

produto

id. visual

plástico

ciências desenhos humanidades

artefato ambientes

editoração

inovação evolução revolução

papel

artes arquitetura design engenharias

educação persuasão administração

extranet intranet internet

virtual física

comunicação

adesivo

sinalização

informação

sist. internos

vidro

interface

design de informação visual para os ônibus da cia. carris porto alegrense

Imagem 11: Taxonomia. Fonte: Autor.
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4.1.6 Análises

O Projeto E (Meurer e Szabluk, 2009) recomenda analisar o máximo possível de pro-

dutos similares ou tangenciais. No Projeto de Design de Informação Visual para os 

Ônibus da Cia. Carris, serão utilizadas as análises linguísticas de termos e palavras 

que contextualizam e conceituam o projeto; e as desenhísticas, observando como se 

mostram as identidades visuais de alguns sistemas de transporte do brasil e do mun-

do, placas de trânsito da cidade de Porto Alegre e elementos cromáticos, tipográficos, 

picotgráficos dos ônibus que circulam na cidade de Porto Alegre e de Curitiba.

4.1.6.1 Análises Linguísticas Denotativa e Conotativa

O Projeto E (Meurer e Szabluk, 2009), sugere as análises linguísticas denotativas e 

conotativas de termos que identifiquem o projeto em questão. O significado denotativo 

de um termo dá-se a partir da busca em dicionários e enciclopédias, ou seja, o seu 

sentido literal. A conotação representa, em um termo, o seu significado subjetivo, cul-

tural ou emocional. Estas análises conceituam o projeto.

Ônibus:
Denotação: Veículo automóvel, de grande dimensões, para transorte de passageiros, 

com itinerário preestabelecido. Fonte: Dicionário Aurélio.

Conotação: No Brasil, transporte coletivo com itinerários pré-estabelecidos (de uma ci-

dade a outra, dentro ou não do mesmo estado ou, de um ponto ao outro de um mesmo 

município), que leva pessoas a partir do pagamento de uma passagem. Quase sempre 

transportando pessoas a mais que sua real capacidade. Modelo de transporte utiliza-

do, em grande porcentagem, por pessoas de classes mais baixas, que não possuem 

automóveis.

Cidadão:
Denotação: Habitante, natural ou residente de uma cidade. Fonte: Dicionário Houaiss

Conotação: Pessoa que usufrui dos direitos políticos e civis da cidade onde reside, 

tendo que cumprir seus direitos e deveres para que nela possa habitar.
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Cidade:
Denotação: Cidade ou urbe, é uma área urbanizada, que se diferencia de vilas e outras 

entidades urbanas através de vários critérios, os quais incluem população, densidade 

populacional ou estatuto legal.

Conotação: Àrea onde residem pessoas de diferentes classes, gostos, interesses, etc. 

É delimitada por um perímetro definido pelo Estado em que ela encontra-se.

Comunicação visual:
Denotação: Comunicação Visual é todo meio de comunicação expresso com a utiliza-

ção de componentes visuais, como: signos, imagens, desenhos, gráficos, ou seja, tudo 

que pode ser visto. Fonte: Wikipedia

Conotação: Meio de transmissão da informação que chega até às pessoas pelo senti-

do da visão. Projetada para atrair a percepção, entendimento e atenção do público que 

a informação comunicada deseja atingir.

Informação:
Denotação: Resultado do processamento, manipulação e organização de dados, de tal 

forma que represente uma modificação (quantitativa ou qualitativa) no conhecimento 

do sistema (pessoa, animal ou máquina) que a recebe. Fonte: Wikipedia

Conotação: Aquisição de conteúdo pré-programado. Ex: Leitura diária de um jornal. 

Em um ônibus, através de uma tela, a informação de seu itinerário.

Transporte:
Denotação: movimento de pessoas e mercadorias entre localidades. O transporte co-

letivo urbano compreende todo o sistema que faz uma cidade - através de ônibus, táxis 

e outras formas - funcionar para levar seus cidadãos a determinados locais em deter-

minados horários e itinerários. Fonte: Wikipedia

Conotação: Transportar algo ou alguém a algum lugar.

Mobilidade urbana:
Denotação: Capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano para a 

realização das atividades cotidianas em tempo considerado ideal, de modo confortável 

e seguro.

Conotação: Transportar algo ou alguém a algum lugar de forma perfeita. Tema partici-

pação efetiva na possibilidade de desenvolvimento de uma cidade.



44

4.1.6.2 Análise Linguística Diacrônica

A análise diacrônica verifica o percurso evolutivo de produtos similares àquele que se 

pretende projetar. Ela revela fatores a serem considerados no projeto e serve de refe-

rência para uma evolução coerente e direcionada. Com ela, verifica-se o que pode ser 

utilizado e o que pode ser descartado na evolução do produto que está em projeto.

 

 Para o Projeto Comunicação Visual para os Ônibus de Porto Alegre, serão ana-

lisados os letreiros dos ônibus utilizados pela frota da Cia. Carris, emrpesa mais antiga 

a operar na cidade, desde seu surgimento até os dias atuais.

 

 O site Via Circular23 introduz, de maneira bastante ilustrada essa evolução:

 Nos levantamentos de dados, imagens e amparado no site Via Circular, obser-

va-se que os letreiros são divididos em 3 tipos:

 

 Feitos com pano: Utilizado desde as décadas de 20 até atualmente. Algumas 

empresas optam por esse tipo de letreiro por não possuirem muitas linhas e não ter 

muito gasto com manutenção. Sobre um pano especial são coladas fitas adesivas co-

loridas cortadas conforme o necessário, tintas especiais ou canetas de hidrocor. 

 De DOTS: Começou a ser fabricado na metade dos anos 90. Formado por ma-

trizes e pontos em forma de círculos, elipses ou retângulos pintados de amarelo limão 

de um lado e preto do outro e viram conforme o necessário para formar uma palavra. 

São sensíveis a vibrações, umidade e pó, então são mais vulneráveis a panes elétricas. 

Em meados de 2002 começaram a chegar os letreiro de DOTS especiais, que confor-

me a iluminação interna mudam do tom amarelo-limão para um alaranjado.

23 http://viacircular.com.br/site/

“...Os letreiros são espaços em várias posições do ônibus para identificar a 
linha que o ônibus está fazendo. Usavam muitas vezes placas acopladas na 
carroceria ou penduradas no parabrisas dos veículos. Não demorou muito e 
surgiram os primeiros letreiros de pano, onde era enrolado em dois cilindros 
com engrenagens e uma alavanca que, faziam os movimentos para trocar as 
linhas do itinerário. Em seguida foi desenvolvida a nova tecnologia de dots - 
pontos de matrizes negativo e positivo, girando conforme o necessário para 
construir uma palavra. E por fim chegou na tecnologia que atualmente é bem 
comum nos ônibus mais novos: o itinerário digital de leds...”
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 De LEDS: Começaram a ser utilizados perto dos anos 2000, com cores mais 

gritantes e com menos definição - pontos de luz com maior afastamento entre si. For-

mados por luzes especiais que tem uma emissão de claridade maior e consomem 

menos energia para funcionar, estão dispostas como matrizes no letreiro do ônibus. A 

informação é definida pela distância entre os pontos, quanto mais aproximado, mais 

definição tem o letreiro. Em seguida, começou-se a utilizar cores diferentes para os 

letreiros, sendo implantados leds nas cores amarelo âmbar (laranja) e verde. Surgem 

os letreiros bi-colores, no qual o código da linha recebe uma cor diferente do resto do 

letreiro. E por último, os letreiros com leds brancos e também com efeitos como desli-

zamento das palavras, sumindo e aparecendo os pontos e com palavras quicando.

 Para melhor observar e realizar as análises, primeiramente será observada a 

posição onde encontram-se os letreiros:

 

Imagem 12: Posição dos letreiros dos ônibus. Fonte: Adaptado pelo autor a partir do blog Via Circular.
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Serão apresentadas agora, imagens referentes a cada uma dessas aplicações nas 

determinadas posições ao longo dos tempos, e um comparativo com os outros três 

consórcios operantes na cidade atualmente:

1906 - Bonde elétrico. O destaque 
em laranja identifica um local de 
informação;

1926 - 1º auto-ônibus na capital.
O destaque em laranja identifica um 
local de informação. Possivelmente, 
uma plava em PVC;

1928 - 1º auto-ônibus da Cia. Carris
Provavelmente de pano, é possível 
identificar um local para a informação;

1964 - Troleibus - ônibus elétrico.
É possível identifica, acima do vidro 
dianteiro, o espaço para o letreiro de 
pano;

1966 - Ônibus monobloco e bondes elétricos operando juntos.
Letreiros de pano em ambos;

1976 - Início da operação das linhas 
transversais: T1, T2, T3 e T4 e letreiros 
de pano.

1976 - Letreiros de pano valorizando a contra-forma: branco sobre preto, 
proporcionando maior contrasta e facilitando a vizualização do olho humano.
Observa-se uma pintura de frota mais elaborada e padronizada;
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Década de 80 - Letreiro de pano e 
também a identificação auxiliar “capela/
capelinha”, utilizada em alguns carros 
da frota.

1982 - Na imagem é possível ver a identificação de entrada/saída (feita 
verbalmente e através de um desenho de flecha, que auxilia no caso de a pessoa 
ter problemas de leitura) e um anúncio informando as novas linha circulares da 
Cia. Carris.

1976 -Mesmo valorizando a contra-forma, observa-se que a letra “T” não segue um padrão de desenho. Nas duas primeiras 
imagens, a letra aparece de forma achatada, na terceira imagem, o desenho da letra é proporcionalmente melhor resolvido. 

1989 - Letreiros de pano valorizando a contra-forma: branco sobre preto, proporcionando maior contrasta e facilitando
a vizualização do olho humano. Os letreiros passam a ter as letras mais condensadas do que as apresentadas em 1976, 
facilitando na escrita de palavras mais extensas. O uso de caixa alta é padrão desde o surgimento dos letreiros.
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Anos 2000 - Letreiro de pano, dividido 
em duas partes e identificação nas 
portas somente de forma verbal.

Anos 2000 - Ônibus da consórcio Conorte utilizando DOTS e capelinha auxiliar 
inferior, e ônibus da Cia. Carris com DOTS especiais e letreiro auxiliar inferior. 
Observa-se também a pintura padrão exigida pela EPTC. O ônibus da Cia. Carris 
mostra a parte inferior em uma cor - amarelo - sem interferências, que informa a 
presença de ar-condicionado no ônibus.

Final da década de 90 - Pintura de frota padronizada de acordo com os outros 3 consórcios operantes na cidade.
O letreiro ainda é de pano, porém dividido em duas partes e funcionando de forma independente uma da outra:
a menor, na esquerda é dedicada ao número da linha e, a da direita é dedicada ao nome da linha;

2011 - Letreiro superior e auxiliar inferior de LEDS amarelo 
âmbar, que é a cor vista com melhor qualidade à distância.

2011 - Letreiro superior e auxiliar inferior de LEDS amarelo 
âmbar e verde. Importante comunicar a nome da linha 
separadamente do número.



49

2011 - Letreiro com LEDS branco. Textos com fontes 
condensadas, que proporcionam maior altura em seus 
caracteres e facilitam o uso de palavras maiores.

2011 - Por ter uma luz mais intensa, este
é considerado o letreiro com LEDS vermelhos.

2011 - Letreiro lateral de LED. A vizualização a curta 
distância não muito adequada, pois cada ponto de luz cria 
um “alo” em volta, expandindo a luminosidade e invadindo
os outros pontos.

2011 - Letreiro traseiro de LEDS. 

2011 - Primeiro ônibus BRT (Bus Rapid Transit) na frota de Porto Alegre. Com a construção de novos corredores
e o aperfeiçoamento dos já existentes, entrara em circulação este novo modelo de carro. A pintura é diferenciada
do restante da frota. O letreiro sueperior é em DOTS (não possui luminosidade) e o auxiliar inferior é em LED.
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2012 - A Cia. Carris inicia testes com um ônibus biarticulado. Em Curitiba já é comum a utulização destes modelos,
os chamados ligeirôes. Por estar em teste, a pintura é totalmente diferente da frota atual, mas já se tem os indicadores,
nas portas, de entrada e saída em forma de desenhos de flecha. Os letreiros são de LED amanrelo-âmbar mas,
a estrutura estendida sobre o ônibus, pode causar uma sombra no letreiro.

4.1.6.3 Análise Linguística Sincrônica

Porto Alegre possui um estruturado sistema de transporte público. Possui números de 

linha com prefixo de acordo com a região e avenida principal que liga os bairros até o 

centro. Possui circulares que funcionam nos bairros centrais da cidade e linhas trans-

versais que cruzam a cidade sem passar pelo centro e, muitas vezes evitando que o 

cidadão necessite pegar outro ônibus para chegar em seu destino. Em termos de infor-

mação visual e identidade, não é tão atraente e pregnante, muitas vezes dificultando e 

tornando confusa a visualização tanto dos ônibus quanto dos letreiros.

 A cidade de Curitiba, capital do Paraná, possui um exemplar sistema de trans-

porte coletivo via ônibus. São divididos em cores, o que torna o entendimento e a não 

confusão entre as linhas, um processo inclusive agradável. A cidade também é exem-

plo em praticidade, já que todas as paradas são espécies de tubos com informações 

sobre os itinerários que ali passam, facilitando a tarefa de andar de ônibus. Na capital 

também já existem ônibus biarticulados e quase toda a sua estrutura de locomoção é 

feita já por corredores exclusivos para esta modalidade.

Imagem 13: Análise Diacrônica. Fonte: adaptado pelo autor.
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4.1.6.4 Análise Desenhística Estrutural

Observando e definindo a malha diagramacional dos letreiro de ônibus da frota de Por-

to Allegre. Considerando que há uma padronização, apenas com mudanças de cores, 

serão analisado letreiro da linha T1 Direta, da Cia. Carris e a linha 7041 do consórcio 

Conorte, já observados na análise diacrônica. Foram escolhidos os dois produtos pelo 

fato de os letreiros da Carris apresentare-se em quase toda a frota seguindo esta 

mesma estrutura e o da Conorte, principalmente quando observados à noite, ter um 

desempenho muito superior ao anterior.

 Primeiramente, será observada a estrutura dos letreiros da Carris.

 

 O letreiro de LEDS, presente em praticamente toda a frota da Carris é na cor 

amarelo âmbar que, de acordo com Heison (1958), entre as cores que melhor apresen-

tam visibilidade entre uma distância de 0 e 180m, é visível à 95m. Cada letra possui 

15cm de altura e já está de acordo com as regras da ABNT24, de julho de 2002. No 

letreiro da Carris, porém é possível observar que o texto que informa o nome da linha é 

definido por um desenho de fonte com largura regular e o texto que informa o número 

da linha é definido por um desenho de fonte com largura condensada, possuindo uma 

altura “x” maior e proporcionando melhor leitura à longa distância.

24 http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/05/letreiros-de-onibus-serao-padronizados-em-todo-o-   
pais17052010.html

Nome da linhaN° da linha

Imagem 14: Letreiros de ônibus da Cia. Carris. Fonte: google imagens.
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 Agora, a estrutura dos letreiros da Conorte.

 

 

 A Conorte, consórcio que atende a zona norte da capital, apresenta a maioria 

dos seus letreiros LED na cor branca, também recomendada pela ABNT. Visivelmente 

com altua “x” mais alta que os letreiros da Carris e, da mesma forma da primeira, utiliza 

a largura regular em seu letreiro. No letreiro da Conorte, a altura “x” é a mesma para 

as indicações de nome e de número da linha e seu desempenho quando visto à noite 

é muito superior, atraindo mais atenção do usuário.

 É possível observar nas imagens analisadas que cada letreiro operar com qua-

tro caracteres. Porto Alegre identifica suas linhas destas maneiras. Esse fato indica 

uma unidade padronizada na indicação das linhas de ônibus, para fins de fiscalização, 

locomoção, itinerários, organização e; também em termos de padronização de comu-

nicação visual, que será levada em conta nos desenhos para a nova proposta.

 A questão negativa é a não padronização nos desenhos e pesos das letras, 

visto que muitas vezes aparecem em caixa alta, algumas raras caixa baixa, em bold 

ou  condensadas. Essa diferenciação é positiva, pois auxilia na não confusão entre os 

consórcios, mas pode parecer que um está em vantagem ao outro apenas por ques-

tões políticas, desprezando a qualidade que o cidadão merece.

Nome da linhaN° da linha

Imagem 15: Letreiros de ônibus da Conorte. Fonte: google imagens.
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4.1.6.5 Análise Funcional

Importante observar e analisar as placas de trânsito da cidade da cidade de Porto 

Alegre, especialente na região central, onde durante os sete dias da semana os ônibus 

são vistos todos juntos. Mostrar sua estrutura e seu funcionamento (o que, para quem 

e como indica locais e situações), é fundamental pois, a linguagem da informação em 

um ônibus deve ser familiar a linguagem utilizada na sinalização viária, para que se 

obtenha os mesmo resultados de busca e localização.

 

 A placa de trânsito funciona semelhantemente aos indicadores de locais e pon-

tos por onde o ônibus transita. De forma estática, ela indica a direção e o nome dos 

locais de maneira verbal e não-verbal (ícones, picogramas e signos). Pode ser exem-

plificada como “você está aqui e para ir para lá, observe esta indicação”.

4.1.6.6 Análise Logográfica

Comparativo entre as Assinaturas Visuais da Carris, do Metrô de Londres e do Trans-

porte Coletivo de Goiânia.

 A assinatura visual do Underground - como é conhecido o metrô de Londres - é 

há mais de 100 anos não somente o indicativo do sistema de transporte mais comum 

da cidade, mas também como um ícone do design mundial. Modificando apenas as 

cores e o texto que nela aparece, a forma representa a unificação de todo o sistema, 

desde os táxis até as bicicletas. Cada modalidade de transporte tem uma cor e, o me-

trô utiliza as cores azul e vermelho.

 

 Carris, do latim carril, que significa trilhos. A empresa tem este nome por que 

Imagem 16: Placa de trânsito de Porto Alegre. Fonte: autor
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seus bondes operavam sobre trilhos inicialmente. Possui as cores institucionais dede 

o início de seus trabalhos e uma forma não muito fácil de reproduzir. A palavra Carris, 

em letras pretas, é envolvida por uma espécie de cinturão marrom, que não possui 

uma rápida identificação quando utilizada em apenas uma cor.

 O sistema de ônibus de Goiânia apresenta uma identidade com um bom signi-

ficado para quem utiliza o transporte. É um círculo dividido em três partes indicando 

cada uma das regiões - sul, leste e oeste - atendidas pelos ônibus e apontadas pelo 

elemento triangular equilátero na parte interna do círculo. Mesmo observando somente 

o site25, é possível obter a informação de onde ser quer ir com facilidade. O mapa, ali-

mentado pelos serviços do Google, é dividido nas mesmas três partes que a Assinatu-

ra Visual apresenta, sistematizando e familiarizando a informação de todo o sistema.

4.1.6.8 Análise Cromográfica

Mostrará a pintura da frota de ônibus da cidade de Porto Alegre e a pintura da frota de 

ônibus da cidade de Curitiba estabelecendo um comparativo crítico.

 Os ônibus de Porto Alegre são brancos, com uma linha horizontal amarela con-

tornando todo o carro e uma linha semelhante a um desenho de eletrocardiograma 

com outra cor em cada consórcio. Por operarem em regiões diferentes, podem não 

causar confusão entre si, mas quando vistos juntos - no centro, por exemplo - ou com 

25 http://www.rmtcgoiania.com.br/novo/

cor

forma

configuração

Imagem 17: Análise logográfica. Fonte: Adaptado pelo autor.
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problemas de clima ou até mesmo à noite, podem ocasionar um ruído ao usuário. A 

parte inferior amarela no ônibus da Carris e azul no ônibus da Conorte, indicam a pre-

sença de ar-condicionado e não serão levadas em conta na análise como um todo.

 A imagem abaixo aérea mostra os ônibus que atendem a cidade e a região me-

tropolitana de Curitiba. O sistema possui as linhas de ônibus classificadas em catego-

rias e diferenciadas por cores: laranja, amarelo, cinza, verde, vermelho, branco, verde-

musgo e bege. Possuem identidade padrão e o fato de não terem cores nem mesmo 

parecidas entre si, facilita muito na visualização, pois cada um tem uma rota e um 

atendimento a locais estabelecidos, como por exemplo os brancos, Circular Hospitais, 

que operam em formato “Circular” ligando a Rodoferroviária aos principais hospitais 

dos bairros centrais da cidade e os Intercidades.

cia. carris conorte

sts unibus

carris

branco
ocre

amarelo

conorte

branco
vermelho

amarelo

sts

branco
azul

amarelo

unibus

branco
verde

amarelo

Imagem 18: Análise cromográfica ônibus de Porto Alegre. Fonte: Adaptado pelo autor.

laranja amarelo cinza verde vermelho branco verde-
musgo

bege

Imagem 19: Análise cromográfica ônibus de Curitiba. Fonte: Adaptado pelo autor.
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4.1.6.7 Análise Tipográfica

A New Johnston Medium, tipografia oficial dos sitema de transpote coletivo de Londres, 

foi encomendada em 1913 por Frank Pick ao tipógrafo Edward, para reforçar a Iden-

tidade Corporativa. A tipografia necessitava ser legível, aberta, masculina e notavel-

mente diferente das utilizadas pelos outros anunciantes. Deveria ser um tipo simples 

como os tipos clássicos e ao mesmo tempo com a cara do século XX.

 Além de utilizada na Assinatura Visual, aparece também no sistema de sinaliza-

ção das estações, de bilhetagem, no mapa - que é referência no design mundial -, nos 

crachás e nos cartazes institucionais e de anúncios.

 Possuem boa legibilidade. Tem largura fixa, olhos bem abertos - espaços nas 

letras com estrutura circular: B, C, D, G, O, Q e U - que a credencia a ser adequada 

para sistemas de sinalização e é corretamente utilizada nos em todo o sistema de Lon-

dres, pois funciona com caixas altas e baixas, o que faz aumentar a legibilidade.

Imagem 20: Análise tipográfica. Fonte: Adaptado pelo autor.
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4.1.6.8 Análise Pictográfica e iconográfica

Comparativo entre os pictogramas, ícones e signos utilizados no transporte público de 

Porto Alegre e no Metrô de Londres.

 Porto Alegre não possui uma padronização no seu sistema de códigos não-ver-

bais. É possível observar também dois desenhos distintos para o mesmo pictograma: a 

indicação de cadeirantes na primeira e na terceira imagem, esta sugerida pela ABNT.

 Londres possui um padronizado sistema de ícones e pictogramas, com desenho 

bem estruturado, seguindo um grid bem definido, com cantos arredondados e dese-

nhos que notavelmente pertencem à mesma família de códigos não-verbais, seguindo 

quase que completamente os desenhos propostos pela AIGA.

Imagem 21: Análise pictográfica Porto Alegre. Fonte: Autor.

Imagem 22: Análise pictográfica Londres. Fonte: Guia de uso do transporte de Londres.
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4.1.6.9 Diferencial semântico.

Oriunda de Felipe Memória (2005), identifica, classifica e compara diferentes caracte-

rísticas marcantes dos produtos observado e/ou analisados e depois obtem o diferen-

cial pretendido para o produto proposto.

Imagem 24: Escala de diferencial semântico. Fonte: Autor.

informação viária de porto alegre

frota de ônibus de curitiba

transporte coletivo de goiânia

sistema do metrô de londres

legenda

frota de ônibus de porto alegre

sistema de transporte coletivo de curitiba

sinalização da avenida paulista

sistema do metrô do méxico
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 A imagem abaixo indica o diferencial semântico pretendido para o projeto.

 

 

 

 O projeto levará em conta, primeiramente a excelente comunicação para  seu 

usuário. Critérios de legibilidade, de tipografia, de pictografia, de ergonomia e de fun-

cionalidade. Um serviço de transporte coletivo, que encontra-se grande parte do tem-

po em movimento, deve ser, antes de perfeitamente estético, perfeitamente funcional. 

A estética é a consequencia do excelente funcionamento da comunicação visual.

4.2 Escopo

Etapa onde o projeto começa a tomar forma. As informações são organizadas em 

módulos, submódulos e categorias (MEURER; SZABLUK, 2005). São definidos os 

cenários de uso, as tarefas e as personas, com o objetivo de organizar das funcionali-

dades do produto, além do seu posicionamento perante seus concorrentes. É a primei-

ra etapa que possibilita a geração de alternativas. Nela, pode-se definir e organizar o 

conteúdo e, testar ferramentas e funcionalidades e selecionar a melhor delas.

 

 Para o Projeto de Informação Visual para os Ônibus da Cia. Carris, serão abor-

dados 4 pontos esseciais com a finalidade de obter as informações necessárias para

o produto final: A lista de verificação; os cenários de uso; a definição de conteúdo e; a 

situação pretendida.

Imagem 25: Diferencial semântico pretendido. Fonte: Autor.
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4.2.1 Lista de verificação

Listagem de termos e frases que serve para demonstrar alguns requisitos ou possibili-

dades que irão constar no produto.

Utilizará como suportes para informação o(s) vidro(s) e a lataria do ônibus;• 

Máxima informação necessária para reduzir preocupações em uma viagem;• 

Interface Gráfica Amigável, com utilização de uma linguagem visual familiar;• 

Escolhas e desenhos tipográficos, pictográficos e iconográficos estudadas a partir • 

dos mais importantes projetos de sinalização e informação realizados no mundo, 

facilitando o entendimento e familiarizando a informação do ônibus com a informa-

ção viária da cidade;

As cores institucionais utilizadas atualmente pelas concessionárias continuarão • 

servindo de base para a nova proposta de comunicação visual.

Formas - quando necessário - serão utulizadas como meio alternativo de diferen-• 

ciação entre os consórcios, considerando que grande parte da população possui 

problemas de visão e que vez por outra pode confundir as cores;

Será levado em conta a transmissão da informação com o ônibus em movimento e • 

também quando estiver parado.

4.2.2 Cenários de uso

Definições de personas e cenários são importantes para observar as necessidades 

do usuário. Personas compreendem grupos de usuários que se encaixarão nos cená-

rios de uso. A partir da observação do comportamento dos usuários em relação ao(s) 

produto(s) já existentes, obtem-se pontos necessários para o desenvolvimento ou apri-

moramento deste(s). Destas “respostas” delimitaremos o comportamento estratégico e 

funcional do produto e a definição do seu conteúdo.

Eduardo, 21 anos, estudante universitário e estagiário.
Eduardo sai de casa, de segunda à sexta, às 9h para começar a trabalhar às 9h30. 

Reside na Av. Oscar Pereira, no bairro Glória e para ir até seu local de trabalho - na Av. 

Goethe, Moinhos de Vento - precisa pegar a linha T3. Eduardo acorda às 8h30, toma 

um rápido banho, um rápido café e sai apressadamente ainda com sono e não perce-
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bendo muito bem o que acontece na rua. Ele enxerga meio embaralhado o letreiro do 

ônibus, pois tem astigmatismo, mas já está em tratamento. O sono, a saída apressada 

de casa e o problema de visão, já fizeram com que o Eduardo entrasse no ônibus 

errado mais de uma vez, percebendo apenas quando a condução entrou em uma rua 

“errada”, pois o caminho até o trabalho ele já decorou. À tardinha, por volta das 18h, 

para ir à faculdade no centro, Eduardo precisa pegar a linha auxiliadora, prefixo 510. 

Eduardo sai do trabalho cansado, com fome e com uma vontade grande para que o dia 

termine. A cor do letreiro, misturado à sinalização urbana, às luzes dos postes e das 

sinaleiras confundem Eduardo e ele tem que esperar que o ônibus chegue bem perto 

da parada lotada, para poder embarcar com certeza.

Objetivo: Eduardo precisa enxergar melhor o letreiro do ônibus, qualquer que seja a 

sua condição física (stress, cansaço, com sono), condição de ambiente e em qualquer 

distância para ter certeza que está pegando o ônibus certo.

João, 65 anos, aposentado.
João sai de casa às segunda para ir aos bancos pagar contas, jogar na mega-sena e 

depois ir para seu futebol. Mora ao lado do Barra Shopping Sul, na avenida Icaraí e 

gosta de cumprir essas tarefas na Av. Teresópolis, onde tem alguns amigos no comér-

cio local e a quadra onde joga futebol é ali também. Depois das tarefas, João encontra 

os amigos que ali trabalham e eles é quem ficam por conta de controlar o horário de 

partir para o jogo, que começa às 19h. Por haver um churrasco sempre após os jogos, 

João prefere não ir de carro. João precisa pegar a linha T4 e por ter uma certa idade, 

já não tem a memória muito boa e não lembra se o T4 passa mesmo no ponto onde 

precisa ir e, além disso não gosta de usar relógio e nem celular. Olha a hora antes de 

sair de casa e depois não dá mais bola pra isso. Ele também gosta de pegar o ôni-

bus vazio, para poder bater um papo com o trocador. Depois do jogo e do churrasco 

com algumas cervejas, por volta das 22h ele já está exausto e além de não ter mais 

a mesma qualidade da visão de quando era jovem e embaralha as letras do itinerário, 

confundindo muitas vezes o ônibus que precisa pegar para voltar pra casa. João gosta 

de andar de ônibus, acha que o serviço prestado pela Cia. Carris é muito bom, mas 

sugere algumas melhorias no sistema, como os letreiros e a quantidade de ônibus que 

circulam na cidade.

Objetivo: João necessita saber com exatidão o número da linha e decorar de uma vez 

por todas essa informação. Precisa saber a hora exata e a lotação do ônibus e ter cer-
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teza de que o T4 realmente passa exatamente na parada que ele precisa descer para 

fazer suas tarefas e pegar o ônibus certo para voltar para casa independentemente a 

sua condição física (stress, cansaço, com sono), e da condição do ambiente externo.

Lucia, 40 anos, vendedora e mãe de 2 filhos.
Lúcia mora na Av. Carlos Gomes e trabalha em uma loja de decoração de ambientes 

situada no bairro Navegantes. A escola dos seus filhos também é ali perto. Todos os 

dias ela sai de casa às 7h, pega a linha T2, deixa seus filhos na escola e caminha duas 

quadras até o trabalho. Lúcia é pontual e mora em um bairro onde há corredores de 

ônibus, tendo a sorte de não precisar enfrentar o trânsito de carros. Ela tem uma leve  

miopia e enxerga meio embaçadas as informações nos letreiros dos ônibus. Mesmo 

residindo em um local onde os ônibus que ali circulam sejam praticamente todos da 

Cia. Carris, ela alega que as “letrinhas grudadas, maiúsculas e todas da mesma cor” 

confundem um pouco e ela as vezes confunde e tem que esperar o ônibus chegar bem 

perto. Além disto, tem que ficar de olho nas crianças para que elas não atravessem a 

rua ou não sejam carregadas por pessoas estranhas. À tardinha, Lúcia faz o mesmo 

caminho, mas de maneira inversa. A única diferença, é que no bairro Navegantes, onde 

trabalha não há corredores de ônibus e a quantidade de carros, lotações e ônibus dos 

outros consórcios que por ali circulam é muito grande. Lúcia, já cansada, tem que ficar 

atenta ao seu ônibus “com letrinhas grudadas, maiúsculas e todas da mesma cor” e às 

crianças. Além disso, não gosta de pegar o ônibus lotado, pois com dois filhos é me-

lhor viajar confortavelmente. Ela acha que uma cor, que indicasse com exclusividade a 

linha T2, seria uma boa ideia para que ela sempre acertasse o ônibus certo.

Objetivo: Lúcia precisa precisa enxergar com perfeição e de bem longe o nome/núme-

ro do itinerário, para que fique mais segura com as crianças. Além disso, seria ideal 

que tivesse a hora indicada no letreiro, pois ela é extremanente pontual e gostaria que 

a Cia. Carris mantivesse uma margem mínima de erros nos horários em que ela preci-

sa do ônibus para cumprir suas obrigações.

4.2.3 Definição de Conteúdo

A definição do conteúdo para o projeto contará com informações pertinentes em todo 

o ônibus, para que ele seja um transmissor total de informações
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Ônibus em movimento. Vidro dianteiro.

Itinerário: Nome e/ou número da linha, conforme a disponibilidade dos dados apre-• 

sentados pelos consórcios operantes;

Indicador bairro/centro, sul/norte, etc;• 

Hora local em tempo real;• 

Ponto inicial da rota;• 

Ponto importante da rota (estádios, pontos turísticos, avenidas importantes, etc.);• 

Ponto final da rota;• 

Indicador de acesso para cadeirantes (quando o ônibus tiver essa disponibilidade).• 

Ônibus parado. Vidro dianteiro.

Itinerário: Nome e/ou número da linha, conforme a disponibilidade dos dados apre-• 

sentados pelos consórcios operantes;

Indicador bairro/centro, sul/norte, etc;• 

Hora local em tempo real;• 

Ponto inicial da rota;• 

Ponto importante da rota (estádios, pontos turísticos, avenidas importantes, etc.);• 

Ponto final da rota;• 

Indicador de acesso para cadeirantes (quando o ônibus tiver essa disponibilidade).• 

Outros pontos de comunicação no Ônibus

Laterais, traseira e dianteira com informações relevantes, importantes e obrigatórias.

Prefixo/número do ônibus para fins informativos e fiscalizatórios;• 

Identificação da EPTC;• 

Nome da cidade de Porto Alegre;• 

Identificação de existência de ar-condicionado;• 

Identificação de existência de local exclusivos para cadeirantes;• 

Identificação mais clara das portas de entrada e saída;• 

Identificação do consórcio operacional (obrigatório em Porto Alegre);• 

Utilização da parte traseira para informações destinadas a quem está atrás do ôni-• 

bus, informando o acesso de passageiros, por exemplo.
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4.2.4 Situação pretendida

Estará relacionada ao nível de informação versus o nível da qualidade gráfica. O Pro-

jeto E sugere que “...o produto seja posicionado entre seus concorrentes de acordo 

com a linguagem gráfico-visual que se pretende adotar... Pode-se optar por um gráfico 

cartesiano sugerido por Preece et al (2005), onde os eixos X e Y indicam opostos em 

suas extremidades. Por exemplo, lúdico de um lado, e sério do outro” 

 O nível de informação está relacionado não somente à quantidade de informa-

ções transmitidas, mas também como ela é mostrada (se toda de uma vez, se aparece 

aos poucos, se pode causar confusão, etc) e; o nível da qualidade gráfica está relacio-

nado aos conceitos ergonômicos e funcionais para uma eficiente informação visual.

 Em cinza, estão representadas as posiçoes dos produtos analisado e, em laran-

ja o posiconamento objetivado para o Projeto em questão.

Imagem 26: Situação gráfica pretendida. Fonte: autor
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Imagem 27: Primeiros “rafes” da ideia, do objetivo 
principal. Algumas considerações, observações 
anotações sobre questões importantes e a lembrança 
de um projeto bem resolvido - Manoel Coelho e os 
ônibus de Curitiba. Fonte: autor

4.2.5 Geração de Alternativas
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Imagem 28: 
Considerações sobre a 
comunicação idela para 
um ônibus. Estudos de 
forma versus “ número 
da linha”. Fonte: autor
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Imagem 29 Estudos de composição letra versus número 
As letras já estão na memória das pessoas, portanto não 
precisam ter o mesmo peso dos números. Estudo de 
pictogramas.

Alguns desenhos já considerando a superfície de aplicação e 
observando aspectos ergonômicos, funcionais, relevantes e/ou 
irrelevantes. Início do uso de malhas. Fonte: autor



68

Imagem 30: Primeiras observações, de fato, sobre o uso 
de signos não-verbais. Indicar o “de/para” com flechas...

Primeiro estudo sobre a comunicação lateral do ônibus. Apesar 
de o foco ser a informação no vidro dianteiro, é importante 
pensar no ônibus como transmissor total de informação. Fonte: 
autor
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4.3 Esqueleto

Etapa da organização estrutural do conteúdo abordado, estudado e definido. Serão 

definidos as malhas (wireframes) que servirão de base para o desenho.

 Os wireframes são classificados em duas modalidades, de acordo com o grau e 

detalhamento: estruturais e arquiteturais. Os wireframes estruturais usam pouca infor-

mação textual, identificando na estrutura geral o que cada mancha gráfica representa.

Os arquiteturais detalham a informação verbal e não verbal, indicando a localização de 

determinado conteúdo e também informando detalhes deste conteúdo.

 Para Fonseca (2008), as malhas criam estruturas racionais, que dão unidade, 

consistência e identidade ao projeto.

4.3.1 Organização do Conteúdo

A definição de conteúdo e as alternativas geradas na etapa de Escopo serviram de 

base para a organização do conteúdo e para os estudos de posicionamento das infor-

mações necessárias para a comunicação visual global dos ônibus. 

Imagem 31: Estudos de organização do conteúdo. Fonte: autor
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4.3.2 Wireframes Estruturais

 Em cima de um grid bem definido, considerando a estrutura do ônibus, foram 

posicionados os locais específico de cada informação.

Laterais

Prefixo do ônibus, Nome da cidade, Assinatura EPCT e Assinatura do Consórcio.

Indicador de serviço de ar-condicioando, quando disponível.
Indicadores de acesso.

Dianteira Traseira

Número e nome da linha. Informações de advertência para quem trafega atrás do ônibus.

Ponto de referência. Indicação de acssibilidade para cadeirantes.
Prefixo do ônibus, Nome da cidade, Assinatura EPCT e Assinatura do Consórcio.

Sentido da linha. Número da linha

Imagem 32: Wireframes estruturais. Fonte: autor



71

4.3.3 Wireframes Arquiteturais

 Indicação dos elementos visuais informativos que farão parte do projeto.

Imagem 34: Wireframes arquiteturais. Fonte: autor
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4.4 Estética

Etapa de elaboração, composição e diagramação final do conteúdo, além da identi-

dade gráfico-visual. É um processo de superfície que requer atenção para diversos 

fatores e diretrizes que irão resultar em um produto esteticamente agradável, matema-

ticamente equilibrado e geometricamente harmonioso. De acordo com Norman (2008), 

pesquisas realizadas no Japão e em Israel apontaram para o fato de os usuários con-

sideram produtos de estética superior 25% mais fáceis de serem usados do que seus 

similares menos interessantes..”

4.4.1 Estudo e Definição das Malhas

Malhas que servirão de base para o desenho dos pictogramas.

4.4.1 Composição e Diagramação

Estrutura da que servirá para informação das linhas no vidro dianteiro. 

Imagem 36: Composição e diagramação. Fonte: autor

Imagem 36: Composição e diagramação. Fonte: autor
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4.4.3 Identidade Gráfico-Visual

Definição dos elementos estéticos que farão a composição da Identidade Visual do 

Produto. Serão mantidas as assinaturas visuais dos consórcios operantes em Porto 

Alegre. Será mantida a mesma paleta cromática utiliadas pelos consórcios, mas com 

novas formas de intereção com o usuário. Uma padronização pictografica, iconográfi-

ca e pictográfica será proposta para um melhor resultado ergonômico e estético.

4.4.3.1 Logografia

Assinatura visual, composta por símbolo e/ou logotipo já existentes.

4.4.3.2 Cromografia

Paleta cromática atualmente utilizada, mas com novos matizes para maior proporcio-

nar maior diferenciação das consecionárias entre si e em relação ao cenário urbano 

mas. Elas farão parte de um novo projeto gráfico. O branco continuará combinado com 

as cores de cada consórcio operante e o amarelo será retirado da paleta.

carris conorte sts unibus

branco

ocre
carris

branco

vermelho
conorte

branco

azul
sts

branco

verde
unibus

Imagem 37: Logografia. Fonte: autor

Imagem 38: Cromografia. Fonte: autor
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4.4.3.3 Tipografia

Definição do tipo, tamanho, estilo, entrelinhamento e espaçamento dos caracteres 

para transmitir a informação. Deve-se considerar que a leitura em mídias impressas e 

eletrônicas são diferentes, mas a função da tipografia permanece e, por isso, a legibi-

lidade é o principal fator na escolha dos tipos. 

 Costa (2007) aponta as fontes Univers, Frutiger, Optima e Helvetica como ideiais 

para um projeto de sianlização. As fontes sem serifa, de acordo com Costa (2007), são 

apropriadas para visualização a longas distâncias.

 Para Uebele (2007), as não serifadas levam vantagem em sistemas de orienta-

ção espacial. As serifadas possuem curvas e ângulos muito acentuados, competindo 

por nossa atenção e nos distraindo em realação aos outros elemetos da comunicação. 

O autor observa também o fato de que as condensadas também podem ser indicacas 

para um projeto de sinalização, visto que ocupam menos espaço, sendo úteis para a 

utilização em longas citações, o que é o caso de nomes de itinerários de ônibus. A 

condensada deve ter uma alta altura “x”, o que reforça sua legibilidade.

 As observações realizadas por Crosby, Fletcher e Forbes (1970) em relação a 

uma boa tipografia para um projeto de sinalização, serão o guia para chegar a tipogra-

fia final do projeto. Os autores apontam que uma fonte adequada deve possuir Clare-

za, Contraste, Estética, Funcionalidade, Redução, Legibilidade e Espacejamento. Os 

testes realizados por D’Agostini e Gomes (2010) servirão como controle de qualidade 

da fonte escolhida. Os testes compreedem a Redução Tipográfica, a Leitura em Movi-

mento e o Espacejamento entre Letras.

 Inicialmente, foram selecionadas as 4 fontes apontadas por Costa (2007) e 

acrescentadas, seguindo os critérios de Crosby, Fletcher e Forbes (1970) e Uebele 

(2007) e observações pessoais, mais 7 fontes que podem ser consideradas em proje-

tos de sinalização. Os testes levarão em consideração apenas citações em caixa-alta 

e baixa, conforme evidentes observações feitas por Costa (2007) e já mencionadas. 

Todas as fontes terão seu pesos regulares e as larguras serão variadas em normal e 

condensado. Algumas terão o mesmo nome, mas sofrerão a variação de largura. A 

escolhida poderá, ou não, ter acrescentados outros pesos para maior diversidade.



75

 São elas: Univers, Frutiger, Optima, Helvetica, Myriad Pro Condensed, Ocean 

Sans, Dax, Dax Condensed, Din, Gill Sans Condensed e Frutiger Condensed.

 O primeiro teste será a observação da altura “x” cada fonte a partir do teste de 

leitura da sentença “The quick brown fox jumps over the lazy dog”. Tradução do inglês 

para “A rápida raposa marrom salta sobre o cão preguiçoso”, é um pangrama que, de 

acordo com a enciclopédia virual Wikipedia é “uma frase com sentido em que são 

usadas todas as letras do alfabeto de determinada língua. A palavra vem do grego, 

“pan” ou “pantós” = todos, + “grama” = letra. Foi utilizada para exibir e demonstrar como 

ficariam todas as letras em uma impressão, desenvolvendo apenas uma frase”.

 A cor cinza foi utilizada para simular possíveis problemas como neblina, visão 

alterada, movimento, etc. Cada caracter tem, em média 0,3cm de altura, suficiente 

para uma leitura à 2 metros de distância. Considerou-se o espacejamento métrico feito 

eletrônicamente pelo software Adobe Illustrator.

 

Proporcionamente (largura x altura), os caracteres das fontes Univers, Helvetica, Myriad 

Pro Condensed, Ocean, Dax Condensed, Din e Frutiger Condensed tem uma altura “x” 

maior, tornando melhor o reconhecimento e a diferenciação das letras entre si e facili-

tanto na composição e na forma das palavras.

Imagem 39: Estudo tipográfico 1. Fonte: autor
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 Observação das aberturas - olhos - dos caracteres de formato circular, levando 

em consideração seus espaços internos e fechamentos.

 As tipografias Univers, Helvetica e Din apresentam os seus caracteres de for-

mato circular com um fechamento muito acentuado, podendo ficarem parecidas em 

uma eventual redução. Um “a” minúsculo não pode ser confundido com o um “o”, defi-

ne Joan Costa (2007) e, isto pode acontecer quando estas fontes forem reduzidas.

 Considerando a observação anterior, o próximo teste é o de redução tipográfica. 

Serão analisadas as fontes Myriad Pro Condensed, Ocean, Dax Condensed e Frutiger 

Condensed, que passaram no teste anterior. Cada caracter tem, em média 0,15cm de 

altura, o que permite leitura à 50cm de distância.

Imagem 40: Estudo tipográfico 2. Fonte: autor

Imagem 41: Estudo tipográfico 3. Fonte: autor



77

 A fonte com melhor resistência à redução foi a Ocean. Suas letras de caraceres 

circulares circulares tems olhos mais abertos, sua largura não é fixa - tem arremates e 

terminações levemente mais finos que suas hastes -, o que permite uma leitura tão efi-

ciente quanto a de uma serifada, mas com o peso e legibilidade em tamanhos menores 

de uma não serifada. A Ocean não é uma condensada, mas sua estrutura assemelha-

se a de uma, o que a torna ideal para a composição de grandes sentenças. 

 Abaixo, testes de legibilidade simulando efeitos de neblina, movimentos verticais 

e horizontais e palavras cortadas pela metade. Para estes testes, foram considerados 

nomes e números de linhas de alguns itinerários de ônibus de Porto Alegre.

Imagem 42: Estudo tipográfico 4. Fonte: autor
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 Para maior versatilidade, serão utilizados os pesos regular, semibold e bold. 

Cada um se adequará a uma situação necessária na comunicação.

4.4.3.4 Pictogramas e Setas

 Os pictogramas e setas utilizadass no Projeto de Comunicação Visual dos Ôni-

bus de Porto Alegre serão os recomendados e desenhados pela AIGA. Possem todas 

as características para básicas para que sejam mundialmente conhecidos e decodifi-

cados, além de estarem totalmente de acordo com o ambiente urbano e com os siste-

mas de trânsito do mundo inteiro. Possuem também características semelhantes com 

as determinadas pela ABNT.

 São códigos não-verbais, consagrados internacionalmente, que sinalizam e in-

formam pessoas independente de suas culturas. Os pictogramas e setas da AIGA 

possuem em sua síntese gráfica, todo o significado de uma ação ou informação.

Imagem 43: Fonte Ocean. Fonte: autor
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 A AIGA possui uma família de 68 códigos, divididos entre flechas e pictogramas. 

Para alguns poucos, são necessárias a utilização de legendas. O Projeto de Comuni-

cação Visual dos Ônibus de Porto Alegre terá acrescidos dois pictogramas que a AIGA 

não contempla em seus estudos. São eles: cadeirantes e ar-condicionado. Os ônibus 

de Porto Alegre apresentam estes serviços, mas apenas o de cadeirantes aparece em 

forma de pictograma. Estes códigos serão desenhados de acordo com os desenhos 

propostos pela AIGA, utilizando sua base. O pictograma de ar-condicionado foi dese-

nhado a partir da observação de outros desenhos facilmente encontrados na internet. 

O pictograma de cadeirantes foi baseado no desenho sugerido pela ABNT e também 

no pictograma utilizado no transporte coletivo de Londres, cujos manuais estão dis-

poníveis no site oficial do Transporte de Londres. Ambos sofreram um estudo de coe-

rência formal (proposto por D`Agostini e Gomes, 2010) para ficarem com as mesmas 

características que os da AIGA apresentam.

Imagem 44: Pictogramas da AIGA. Fonte: aiga.com.br
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4.5 Elaboração
 
 Etapa de organização dos elementos visuais elaborados ao longo do projeto. 

Aplicação da etapa estética, amparada nas malhas estruturadas na etapa de esque-

leto, sobre o vidro - considerando aspectos da cor luz - e sobre a lataria do ônibus - 

considerando aspectos da cor pigmento, aspectos técnicos do ônibus utilizado para a 

implementação do projeto e, considerações sobre as teconologias a serem utilizadas 

para a transmissão da informação no projeto final.

4.5.1 Desenhos Finais

Os pictogramas foram desenhados em cima de um grid bem definido, padronizando 

todos os elementos que indicam ações e serviços disponíveis nos ônbus da cidade. 

Para um melhor acabamento e coerência estética com a tipografia, os cantos dos 

pitogramas foram levemente arredondados. O uso em negativo - claro sobre escuro - 

está de acordo com os testes realizados pela AIGA, que indica melhor desempenho 

quando visto à longa distância.

Imagem 45: Pictogramas finais. Fonte: autor
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 Os elementos obrigatórios na frota de ônibus de Porto Alegre contemplam todas 

as informações necessárias e obrigatórias apresentadas em toda a frota. Na proposta 

do Projeto de Comunicação Visual para os Ônibus de Porto Alegre, esta informações 

aparecerão juntas pois, para fins de fiscalização e identificação da frota por parte dos 

profissionais interessados, ela fica melhor disposta. Também foram desenhados sobre 

um grid bem definido e trazem a Assinatura Visual da EPTC, o prefixo do ônibus e o 

nome da cidade de Porto Alegre dentro de um selo.

 

 Os letreiros terão um padrão pré-estabelecido, com três níveis de informações 

mostradas de acordo com o que se faz atualmente na frota de Porto Alegre. Atualmen-

te, todos os letreiros transmitem as mesmas informações, mesmo um deles apresen-

tando função principal e ou outros apresentando funções auxiliares. Todos operam de 

maneira intermitente, com a informação mudando em intervalos estabelecidos.

 

 No Projeto de Comunicação Visual para os Ônibus de Porto Alegre, os letreiros 

mostrarão o número da linha, o nome da linha, o sentido (centro > bairro; leste > oeste; 

etc) e os pontos importantes que o itinerário apresenta. Apenas nestes pontos impor-

tantes a informação será de maneira intermitente, para que as informações principais 

do itinerário (linha e nome) não desapareçam do vidro de maneira alguma.

 Os letreiros foram desenhados em cima de um grid que utiliza a própria tipogra-

fia como proporção, padronizando o tamanho das fontes que, atualmente, aparecem 

de maneira diferentes umas das outras.

 Os testes foram feitos considerando nomes bastante extensos de linhas exis-

tentes atualmente e, verificou-se a importância de, em alguns casos, deixar dois espa-

ços para estes nomes.

Imagem 46: Elementos obrigatórios. Fonte: autor
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4.5.2 Processos e Tecnologia

Para a informação projetadas nos vidros, serão utilizadas telas flexíveis de LCD. As 

telas flexíveis funcionam diretamente “coladas” no vidro dianteiro do ônibus. LCD - do 

inglês Liquid Crystal Display -, é um painel fino usado para exibir informações. Seu 

uso vai desde monitores para computadores, televisores, painéis de instrumentos até 

cockpit de aeronaves, leitores de vídeo, dispositivos de jogos, relógios e telefones.

 

 A enciclopédia colaborativa na Internet Wikipedia diz que “Um LCD consiste de 

um líquido polarizador da luz, eletricamente controlado, que se encontra comprimido 

dentro de celas entre duas lâminas transparentes polarizadoras. Os eixos polarizado-

res das duas lâminas estão alinhados perpendicularmente entre si. Cada cela é provi-

da de contatos eléctricos que permitem que um campo elétrico possa ser aplicado ao 

líquido no interior.” 

Imagem 47: Letreiro. Fonte: autor
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 As vantagens do LCD são muitas. São telas realmente plana, o que elimina as 

distorções de imagem encontradas nos monitores do tipo tubo. Além disso, cansam 

menos a vista, consomem menos energia e, emitem pouca ou nenhuma radiação noci-

va. Alguns modelos mais recentes têm correções de distorções, deixando as imagens 

em estado harmônico e mais real, mesmo em movimento, o que é ideal para um ônibus, 

por exemplo, que quando visto e aguardado pelos usuários, está em deslocamento.

 Entre as suas principais características estão a sua leveza, sua portabilidade e 

sua capacidade de ser produzido em quantidades muito maiores do que os tubos de 

raios catódicos (CRT). Seu baixo consumo de energia elétrica lhe permite ser utilizado 

em equipamentos portáteis, alimentados por bateria eletrônica.

 Em entrevista ao site Globo.com, o professor da Escola Politécnica da UFRJ 

Paulo Diniz, ressalta que a durabilidade de um LCD é calculada entre 7 e 10 anos, 

além de serem mais leves e esquentarem menos. Essas condições são ideias para a 

manutenção no sistema a ser implantado no Projeto de Comunicação Visual para os 

Ônibus de Porto Alegre.

 Disponíveis ainda em resolução não muito grande e produzidas para serem uti-

lizadas em smartphones, esses avanços já podem ser considerados um grande passo 

para a utilização da tecnologia em grandes formatos, como monitores, televisores e 

até mesmo para transmissão de informação visual em formatos maiores, como é o 

caso dos vidros dos ônibus e, por ter pouca espessura também permite que o vidro 

seja produzido em rolos. Além disso, os vidros são fotossensíveis, ou seja, escurecem 

e clareiam automaticamente em resposta à mudança de luz, auxiliando quem enxerga 

de fora no contraste figura-fundo. Outra vantagem está em poder efetuar a troca da 

informação e de sua cor a qualquer momento, como já acontece atualmente. As pes-

quisa são feitas pela Corning e o produto é chamado Willow Glass.

 O canal da empresa Corning no site YouTube apresenta dois filmes chamados 

“A Day Made of Glass” onde pessoas interagem diretamente nos vidros, assim como 

fazem em tablets, smartphones. A grande evolução é a interatividade entre diversas 

plataformas de vidro, tais como mesas, pontos de ônibus, livros com “papel flexível”, 

etc. A interação em telas flexíveis, abre precedentes para a pesquisa e aplicação dire-

tamente nos vidros de automóveis e ônibus, visto que as carrocerias são diferentes e a 
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flexibilidade do willow glass se adequaria ao desenho dos vidros dos ônibus, fazendo 

uma espécie de envelopamento. A tela transparente de LCD necessita apenas um 

dispositivo que transmita a informação a ela, o que não seria tão diferente do que já é 

apresentado atualmente nos sistemas de letreiros eletrônicos.

 

 

 No padrão cromático mostrado na lataria do ônibus, serão utilizadas tintas au-

tomotivas disponíveis no mercado de produtos e serviços para automóveis. A tinta au-

tomotiva é semelhante ao processo Pantone, que disponibiliza cores especiais através 

de códigos, sendo de difícil reprodução e cópia em processo de impressão em papel, 

por exemplo. Existem diferentes marcas e modelos, contra interpéries diversas. 

 Nas informações que podem ser colocadas e retiradas, o adesivo vinil é a me-

lhor opção. O material é obtido através de uma máquina de recorte eletrônico. É ideal 

para usos desta finalidade, por ser de baixo custo e prática manutenção.

Imagem 48: willow-glass. Fonte: adaptado pelo autor

Imagem 49: pintura e adesivagem. Fonte: adaptado pelo autor
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4.5.3 Especificações Técnicas

O ônibus utilizado para a aplicação do projeto é o modelo da empresa Marcopolo dese-

nhado para o ambiente urbano. O Marcopolo Viale, de acordo com informações do site 

oficial da empresa22, possui todos os requisitos necessários para o atendimento aos 

usuários do transporte coletivo das maiores cidade brasileiras. Incorpora opcionais 

como: ar condicionado, som, vídeo, catracas eletrônicas, câmeras de vídeo, acesso 

especial para cadeirantes, e apresenta carcaça articulada ou bi-articulada. 

 Para este projeto, algumas modificações são sugeridas para o melhor aprovei-

tamento do espaço frontal. Acima do vidro dianteiro, as carcaças atuais de todos os 

ônibus apresentam um espaço para a colocação do sistema eletrônico de letreiros. 

Para a aplicação dos willow-glass, é pertinente que estes espaços sejam retirados e 

ocupados com vidro, pois a informação ficaria mais elevada, com o tamanho de letras 

mínimo exigido pela ABNT, mantendo o padrão de altura e não comprometendo a vi-

são do motorista, o que é importante para a funcionalidade do produto. 

 É importante considerar a medida do ônibus e seus elementos comunicadores 

em relação à medida média das pessoas pois, é para elas que um projeto de comuni-

cação visual deve ser feito. Abaixo, a ideia de proporção entre estes elementos.

22 www.marcopolo.com.br

3.380 cm

175 cm

1234

sem abreviações
Itinerário escrito

18 cm

Imagem 50: proporções 1. Fonte: autor
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3.380 cm

18 cm

1234

sem abreviações
Itinerário escrito

100 cm

135 cm

3.380 cm

175 cm
130 cm

25x25 cm

Imagem 51: proporções 2. Fonte: autor

Imagem 52: proporções 3. Fonte: autor
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4.6 Execução

4.6.1 O produto

Projeto de Comunicação Visual para os Ônibus de Porto Alegre. Aplicação de todos os 

elementos visuais estudados e desenhados. A indicação do número e nome da linha 

está acima da cabeça do motorista, não atrapalhando a sua visão. A dianteira é com-

posta por informações relevantes para os usuários. A lateral e a traseira contemplam 

informações de informações úteis e necessárias para quem interage com o ônibus 

direta ou indiretamente. As imagens simulam os ônibus em relação ao seu contexto 

habitual, que é quase sempre em movimento.

Imagem 53: ônibus dos consórcios operantes. Fonte: autor
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Imagem 54: ônibus em movimento 1. Fonte: autor

Imagem 55: ônibus em movimento 2. Fonte: autor
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Imagem 55: ônibus lateral. Fonte: autor

Imagem 56: neblina. Fonte: autor
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Imagem 57: ônibus lateral com pessoas. Fonte: autor

Imagem 58:traseiras do ônibus. Fonte: autor
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