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RESUMO  

O objetivo deste artigo é explorar a existência de problemas relacionados à orientação 
espacial em conjuntos habitacionais na região metropolitana de Porto Alegre, a sua 
importância e a relação entre orientação espacial, sinalização, configuração espacial e a 
existência de marcos referenciais.  Doze conjuntos caracterizados por casas, sobrados, e 
blocos de quatro pavimentos foram selecionados, com estes últimos sendo afetados pela 
invasão de espaços abertos comunais por construções.  Dados foram coletados através 
questionários, aplicados a 374 respondentes nestes conjuntos, entrevistas estruturadas, 
levantamentos físicos e mapas cognitivos, além das plantas dos conjuntos e mapas das regiões 
onde os conjuntos estão localizados.  Os dados foram analisados qualitativa e quantativamente 
através de testes estatísticos não-paramétricos.  Dentre os resultados estão os efeitos negativos 
sobre a orientação espacial em alguns conjuntos gerados pela baixa legibilidade como 
consequência do grande número de unidades repetitivas e inexistência de marcos referenciais, 
pela configuração espacial pouco clara como consequência de invasões de espaços abertos 
comunais por construções, e pela sinalização inadequada como fruto da falta de identificação 
das ruas internas, de numeração em algumas edificações e de padronização da numeração em 
alguns conjuntos, além da divisão de alguns conjuntos em categorias tais como setores e sub-
setores.  

Palavras-chave: orientação espacial, conjuntos habitacionais, sinalização, configuração 
espacial, marcos referenciais 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to explore the existence of `wayfinding´ problems in social 
housing in the metropolitan region of Porto Alegre, the importance of wayfinding, and the 
relationship between wayfinding and signage, layout configuration, and the existence of 
landmarks.  Twelve housing estates characterized by typical Brazilian social housing types, 
namely, houses, terraced houses and four storey blocks of flats were selected.  The communal 
open spaces of estates constituted by blocks of flats tended to be illegally occupied by 
garages.  As data gathering methods were used questionnaires, applied to 374 respondents in 
these housing estates, structured interviews, physical measurements and mental maps, apart 
from layouts of the housing estates and maps of the regions where the estates were located.  
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Data was analyzed qualitatively and quantitatively through non-parametric statistics.  Among 
the main results are that wayfinding in many estates is made more difficult by low legibility, 
as a consequence of the great number of repetitive units and inexistence of landmarks, and 
unclear layout configuration as a consequence of illegal occupation of communal open spaces 
by garages in the estates characterized by four storey of block of flats, that tend to obstruct the 
views to the buildings.  Moreover, signage as represented by lack of identification of inner 
streets, missing buildings numbering, no standardization of houses numbering, and division of 
the estate in categories such as sectors and sub-sectors, negatively affected wayfinding.  On 
the other hand, wayfinding in some estates is made easier by the existence of reference points, 
such as a bus stop.   

Keywords: wayfinding, social housing, signage, layout configuration, landmarks.  

1 INTRODUÇÃO 

A orientação espacial tem sido o foco de várias pesquisas na área de estudos ambiente-
comportamento, principalmente naquelas envolvendo edifícios complexos, como hospitais e 
shoppings, e espaços urbanos (p.ex. HAQ, 1999).  O termo orientação espacial indica conhecimento 
sobre onde a pessoa está e como chegar à um determinado lugar de destino (CARPMAN; GRANT, 
2002).  A orientação espacial envolve cognição para identificar atributos formais e simbólicos, locais, e 
guiar o movimento seqüencial baseado nestes aspectos.  Consequentemente, a interação entre as pessoas 
e o ambiente é um aspecto fundamental na orientação espacial (CARPMAN; GRANT, 2002).  
Legibilidade é uma variável espacial fundamental para a orientação espacial, como comentado por Dogu 
& Erkip (2000, p.732):  

`Se o espaço não tem uma clara organização espacial, não é compreendido e, conseqüentemente, 
tem uma baixa legibilidade e não ajuda na orientação espacial.  O princípio de sua organização 
espacial tem que ser comunicado aos usuários envolvidos com orientação espacial (ARTHUR; 
PASSINI, 1992).' 

A legibilidade de um espaço dependeria de dois fatores físicos principais, a configuração de seu layout e 
seu conteúdo.  Os cinco elementos que estruturam a imagem de uma cidade (LYNCH, 1960), isto é, nós, 
caminhos, limites, distritos, e marcos referenciais, são parte da configuração espacial, do seu conteúdo 
ou de ambos.  Marcos referenciais ou pontos de referência visualmente acessíveis parecem ser de 
importância particular para fins de orientação espacial, e tendem a aumentar seu imageabilidade 
(capacidade de evocar uma forte imagem) quando situados em pontos de cruzamento ou/e na linha de 
visão ao longo de vias principais (DOGU; ERKIP, 2000; HAQ, 1999; KAPLAN; KAPLAN, 1983).  A 
sinalização também parece ser uma informação ambiental importante no auxílio da orientação espacial 
(DOGU; ERKIP, 2000; HAQ, 1999; PASSINI, 1992).  Além disso, a configuração espacial de uma 
determinada área urbana no que diz respeito ao grau de complexidade e acessibilidade, parece ter um 
impacto significante na orientação espacial (DOGU; ERKIP, 2000; HAQ, 1999; KAPLAN; KAPLAN, 
1983).  Num estudo feito por Weisman (1981, em DOGU; ERKIP, 2000) os estudantes se perdiam com 
menos freqüência em edifícios universitários cujos layouts eles julgavam mais simples e mais legíveis.  
Adicionalmente, estudando orientação espacial em tribunais, Weisman (1981, em HAQ, 1999) encontrou 
que configurações espaciais consideradas simples pelos juízes eram indicadoras de adequado 
desempenho quanto à orientação espacial. 

Embora muitos estudos tenham investigado orientação espacial em edifícios complexos, sua 
consideração no espaço urbano tem sido o assunto de alguns estudos desde o início dos anos sessenta 
(p.ex. LYNCH, 1960; GOLLEDGE; STIMSON, 1997).  No entanto, os aspectos acima mencionados 
não tem sido examinados no contexto da habitação social no sul do Brasil, não existe um entendimento 
sobre a existência de problemas de orientação espacial em conjuntos habitacionais em tal região, e 
tampouco sobre a importância da orientação espacial.  Além disso, muitos espaços abertos comunais nos 
conjuntos caracterizados por blocos com quatro pavimentos tem sido ocupados ilegalmente por 
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construções para fins privados, afetando a legibilidade do layout.   

2 OBJETIVO 

O objetivo deste artigo é explorar a existência de problemas de orientação espacial em conjuntos 
habitacionais na região metropolitana de Porto Alegre, a importância da orientação espacial e a sua 
relação com a sinalização, a configuração de layout, e a existência de marcos referenciais nestes 
conjuntos. 

3 METODOLOGIA 

A investigação foi levada a cabo em 12 conjuntos habitacionais caracterizados pelos seguintes tipos 
habitacionais e tamanhos de amostras (número de unidades): blocos de apartamentos com quatro 
pavimentos (Loureiro-45, Angico-30, Guajuviras Bloco-32, Cavalhada-33 e Sapucaia-30), casas 
geminadas (Restinga-36), casas isoladas e em fita (Costa e Silva-32), casas isoladas (Guajuviras-32), e 
sobrados (Vale Verde-30, João Vedana-30, São Jorge-20 e Santo Alfredo-24).  Foram aplicados 
questionários a 374 residentes com o objetivo de identificar a existência de problemas de orientação 
espacial nos conjuntos localizados na região metropolitana de Porto Alegre, incluindo a seguinte 
pergunta relacionada à facilidade de acesso às unidades habitacionais pelos visitantes: `Você acha que 
para as visitas encontrarem a sua moradia é: fácil – não sei – difícil.  Caso difícil, explique.' 

Também foram realizadas entrevistas estruturadas com o objetivo de identificar as opiniões dos 
residentes sobre a facilidade dos residentes e visitas encontrarem os endereços e acessos às unidades 
habitacionais a partir das ruas, estacionamentos e paradas de ônibus.  Levantamentos físicos foram 
realizados nos conjuntos habitacionais para registrar modificações feitas pelos residentes, incluindo a 
ocupação ilegal de espaços abertos coletivos para propósitos privados.  Mapas mentais foram 
produzidos pelos respondentes em dois conjuntos habitacionais caracterizados por blocos de 
apartamentos com quatro pavimentos e ocupação ilegal dos espaços abertos comunais por construções.  
Dados dos questionários foram analisados no programa SPSS/PC através de testes estatísticos non-
paramétricos, como Kruskal-Wallis e Spearman. 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1 Orientação espacial dos visitantes nos conjuntos habitacionais 

A existência de problemas de orientação espacial nos conjuntos habitacionais foi examinada através da 
facilidade de orientação de visitantes para encontrar as unidades habitacionais.  Embora, em geral, a 
maioria dos residentes pense que é fácil para os visitantes acharem as unidades nos conjuntos 
habitacionais investigados, com menos de um terço achando que é difícil, tal opinião varia 
significativamente entre os residentes dos 12 conjuntos (K-W, chi2=35.4348, sig.=.0002).  Residentes 
dos sobrados no conjunto João Vedana (Figura 1), São Jorge (Figura 2) e Santo Alfredo (Figura 3), são 
aqueles com as opiniões mais favoráveis (Tabela 1); mais de 90% dos residentes destes conjuntos 
entendem que é fácil para as visitas encontrarem as suas moradias. 

 
Figura 1 - Implantação conjunto João Vedana 
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Figura 2 – Implantação conjunto São Jorge Figura 3 – Implantação conjunto Santo 

Alfredo 

 

Tabela 1 - Opinião dos residentes sobre a facilidade das visitas encontrarem as unidades habitacionais no 
conjunto: 

Conjuntos Difícil Não sei Fácil Média das ordens 
dos valores Total 

João Vedana sobrados 1 (3,3%) 0 29 (96,7%) 224,28 30 
São Jorge sobrados 1 (5%) 0 19 (95%) 221,18 20 
Santo Alfredo sobrados 2 (8,3%) 0 22 (91,7%) 214,96 24 
Angico blocos  4 (13,3%) 0 25 (83,3%) 210,40 30 
Loureiro da Silva blocos 6 (13,3%) 0 39 (86,7%) 205,63 45 
Vale Verde sobrados 6 (20%) 1 (3,3%) 23 (76,7%) 188,45 30 
Costa e Silva casas 9 (28,1%) 0 22 (68,8%) 182,52 32 
Sapucaia blocos 9 (30%) 0 21 (70%) 174,55 30 
Cavalhada blocos 10 (30,3%) 0 23 (69,7%) 173,98 33 
Guajuviras casas 10 (31,3%) 0 22 (68,8%) 172,22 32 
Guajuviras blocos 12 (37,5%) 0 20 (62,5%) 160,56 32 
Restinga casas 17 (47,2%) 0 19 (52,8%) 142,43 36 
Total 87 (23,3%) 1     0,3% 284 (75,9%)  374  (100%) 
Nota: a média dos valores ordinais foi obtida através do teste estatístico não-paramétrico Kruskal-Wallis e indica a média dos valores 
ordinais atribuídos pelos respondentes dos questionários; os conjuntos estão ordenados dos residentes que consideram mais fácil para os que 
consideram mais difícil os visitantes encontrarem as suas moradias.  

As opiniões mais desfavoráveis estão nas casas da 4ªU.V. na Restinga (Figura 4) e nos blocos de quatro 
pavimentos no Guajuviras (Figura 5), com a porcentagem de residentes que consideram difícil para as 
visitas encontrarem as suas unidades habitacionais alcançando 47.2% (Tabela 1). 

 

 
Figura 4 - Implantação conjunto casas na 4ªU.V. na Restinga – áreas selecionadas para a 

investigação 
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Figura 5 - Implantação conjunto Guajuviras com blocos de apartamentos com quatro pavimentos 

 

A inexistência de correlações entre a opinião dos respondentes sobre a facilidade de visitas encontrarem 
as unidades habitacionais e os níveis de satisfação com os conjuntos habitacionais, com exceção do 
Santo Alfredo (Spearman, c.=.4251, sig.=.038), como também entre a opinião sobre a facilidade de 
visitas encontrarem as unidades habitacionais e os níveis de satisfação com os lugares onde os 
respondentes vivem, sugere que a facilidade de visitas encontrarem as unidades habitacionais não tem 
um maior impacto sobre a satisfação dos residentes com os seus conjuntos habitacionais e lugares onde 
vivem.  Isto pode ser devido ao fato de outros aspectos terem prioridade para a satisfação residencial do 
que a orientação espacial, quando avaliada em função da facilidade de visitas encontrarem as unidades 
no conjunto. 

4.2 Orientação espacial e sinalização nos conjuntos habitacionais 

Considerando a sinalização nos conjuntos habitacionais, de acordo com residentes em diferentes 
conjuntos e tipos habitacionais, a facilidade de acesso se torna possível pela sinalização adequada das 
ruas.  Além disso, alguns dos entrevistados em diferentes conjuntos consideram que um dos motivos que 
tornam fácil o acesso às unidades é a sua numeração.  No entanto, o fato que não há padronização na 
numeração das casas torna a orientação espacial uma tarefa mais difícil nos conjuntos da Restinga, 
Guajuviras com casas e Costa e Silva.  Ainda, alguns dos entrevistados, principalmente nas casas do 
Guajuviras (8 entre 11), nos sobrados do Vale Verde (4 entre 10), nos blocos do Guajuviras (3 entre 11), 
e nas casas da 4a.U.V. na Restinga (3 entre 13), se queixaram da falta de nomes de rua, como causa para 
dificuldades de orientação espacial.  Falta de identificação foi a principal razão mencionada por 
respondentes nos blocos com quatro blocos pavimentos no Guajuviras (21.9% - 7 entre 32) para explicar 
por que eles entendiam que era difícil para visitantes encontrarem as suas unidades habitacionais; alguns 
residentes entrevistados, no conjunto Cavalhada, também informaram que a sinalização inadequada de 
alguns blocos neste conjunto também afetou negativamente a orientação espacial. 

A divisão de alguns conjuntos em setores e sub-setores ou quadras provocou problemas de orientação 
espacial que afetou o acesso às casas no Guajuviras e na 4a.U.V. na Restinga (Figura 4), aos blocos de 
apartamentos no conjunto Cavalhada e aos sobrados no condomínio fechado Vale Verde (Figura 6).  
Conforme alguns residentes no Guajuviras o fato de ser necessário ter informação mais detalhada para 
achar uma moradia, tal como setor, quadra e bloco de apartamentos ou número da casa, provoca 
confusão.  Consequentemente, esta divisão em setores e sub-setores ou quadras não reproduz a 
identificação de distritos em cidades antigas como mencionado por Lynch (1960, p.130):  

`Imaginar e indicar por meio de distritos eram muito comuns em cidades mais antigas onde os 
quarteirões e suas populações eram relativamente estáveis, isoladas e distintivas.  Na Roma 
Imperial, endereços eram dados somente através de pequenos distritos definidos.  
Presumivelmente, chegada a um tal distrito permitia à pessoa dirigir-se ao destino final 
perguntando a alguém.' 
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4.3 Orientação espacial e configuração de layout dos conjuntos habitacionais 

Em relação à configuração de layout, a orientação é facilitada nos condomínios horizontais fechados do 
João Vedana (Figura 1), São Jorge (Figura 2), Santo Alfredo (Figura 3), e Vale Verde (Figura 6) porque 
há somente um acesso, e uma simples configuração de layout caracterizada por uma rua principal.  
Embora alguns residentes no Vale Verde tenham mencionado que os próprios guardas de segurança 
indicavam aos visitantes o sobrado procurado, pode ser observado que o mesmo apresenta o layout mais 
simples e o menor percentual de residentes, entre os quatro condomínios horizontais fechados, achando 
que era fácil para os visitantes encontrarem os sobrados (Tabela 1).  Considerando que os sobrados eram 
idênticos ou muito similares, parece que quando a configuração é simples e clara, a existência de marcos 
ou pontos de referência é menos importante que quando o layout é complexo ou menos ordenado.  

 

 
 

Figura 6 - Implantação conjunto Vale Verde Figure 7 – Implantação conjunto 
Loureiro/Angico 

 

Por outro lado, alguns residentes no conjunto Loureiro (Figura 7) e Guajuviras (Figuras 5 e 8) 
reclamaram que a construção ilegal e desordenada de garagens torna os acessos aos blocos de 
apartamentos difíceis.  Alguns no conjunto Sapucaia (Figura 9) e no Guajuviras (Figuras 5 e 8) 
queixaram-se, especificamente, que as construções ilegais bloqueiam grande parte da visão dos blocos de 
apartamentos, impedindo a identificação dos mesmos.  Nos conjuntos habitacionais caracterizados por 
blocos de apartamentos com quatro pavimentos, principalmente devido à falta de uma clara definição 
territorial e controle, grande parte dos espaços abertos comunais para lazer, recreação, estacionamento e 
circulação foram ilegalmente ocupados por construções para funções distintas tais como garagens, 
depósitos, churrasqueiras, serviços, pequeno comércio e residência.  Além disso, o fato que o conjunto 
Guajuviras com blocos de apartamentos é o conjunto dentre os 12 investigados com a porcentagem mais 
alta (131.7% - crescendo de 6.774m2 de área original construída para 15.694 m2) de área ilegal 
construída nos espaços abertos comunais e comparando com o Loureiro o Silva, com uma porcentagem 
muito menor (42% - crescendo de 5.330m2 de área original construída para 7.616 m2) de área ilegal 
construída nos espaços abertos comunais, ajuda explicar o impacto que estas construções ilegais nas 
áreas invadidas tiveram sobre a legibilidade do layout destes conjuntos (aumentando sua complexidade 
ou, na realidade, diminuindo sua ordem) e assim, porque uma maior porcentagem dos respondentes no 
Guajuviras do que no Loureiro, acharam que a orientação espacial era difícil no seu conjunto 
habitacional.  

4.4 Orientação espacial e marcos referenciais nos conjuntos habitacionais 

Marcos ou pontos de referência tendiam a serem usados por residentes para facilitar o acesso de 
visitantes na maioria dos conjuntos habitacionais, independentemente do tipo de habitação ser bloco de 
apartamentos, casas ou sobrados.  Nas casas no Guajuviras, alguns entrevistados consideraram 
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indispensável a indicação da parada de ônibus onde o visitante deveria descer, como um ponto de 
referência para o visitante se orientar no conjunto.  Por outro lado, alguns residentes nas casas da 4a.U.V. 
na Restinga (Figura 4) mencionaram a falta de referenciais e o fato das casas serem todas iguais como 
causas da difícil orientação espacial neste conjunto. Estes conjuntos, inclusive o Guajuviras com blocos, 
são caracterizados por um número expressivo de unidades habitacionais repetidas, sem claras distinções 
formais, além do layout mais complexo ou menos claro comparados aos condomínios fechados com 
sobrados, que são os conjuntos habitacionais com o número menor de unidades dentre os 12 
investigados.  Isto parece explicar por que os três conjuntos habitacionais acima mencionados são 
aqueles que apresentam as mais baixas porcentagens de residentes que achavam ser fácil para os 
visitantes encontrarem as moradias nos conjuntos (Tabela 1).  Adicionalmente, no conjunto Guajuviras 
com blocos de apartamentos (Figuras 5 e 8), onde a orientação espacial foi percebida como difícil por 
37,5% (12 entre 32) em contraste com os 13.3% (6 entre 45) no Loureiro (Figura 7), havia somente uma 
menção de existência de referências para explicar por que era fácil para os visitantes encontrarem os 
blocos.  Por outro lado, a existência de referências foi mencionada por um terço (33.3% - 15 entre 45) 
dos respondentes no Loureiro para explicar por que eles pensaram que era fácil para as visitas 
encontrarem os blocos de apartamentos.  Além disso, o fato dos blocos serem semelhantes foi 
mencionado por mais respondentes no Guajuviras (9.4% - 3 entre 32) do que no Loureiro (4.4% - 2 entre 
45) para explicar o grau de dificuldade percebido por eles para os visitantes se orientarem no conjunto e 
encontrarem os blocos procurados.  Consequentemente, a existência de referenciais no Loureiro parece 
ser uma razão fundamental para os residentes acharem que os visitantes se orientam com facilidade para 
encontrar os apartamentos procurados, comparando com o conjunto Guajuviras com blocos.   

Considerando os mapas cognitivos produzidos em dois conjuntos habitacionais caracterizados por blocos 
com quatro pavimentos, ocupação ilegal de espaços abertos comunais, e por pelo menos um terço de 
respondentes entendendo ser difícil para os visitantes encontrarem as unidades habitacionais, 
nomeadamente, os conjuntos Sapucaia (30% - 9 entre 30; Figura 9) e Guajuviras com blocos (37.5% - 12 
entre 32; Figura 8), a falta de referenciais é comprovada.  Nos blocos do Guajuviras, o elemento mais 
inserido nos mapas cognitivos foi o bloco onde os respondentes viviam (em 80% dos mapas), seguido 
pela rua principal (63.33%) e por algumas ruas adjacentes (40%), mostrando que a maioria dos 
residentes têm uma imagem mental baseada, principalmente, no sistema de ruas (Tabela 2; Figura 8).  
Além disso, considerando que não existe nenhuma referência visual significativa no conjunto, os 
elementos mencionados como pontos de referência eram as lojas freqüentemente utilizadas pelos 
residentes no bairro.  Logo, estes não foram mencionados por seus atributos visuais mas por seu 
significado prático.  Referências externas à área investigada raramente foram mencionadas por mais de 
um ou dois respondente (Tabela 2, Figura 8). 

Tabela 2 - Elementos representados nos mapas cognitivos no conjunto Guajuviras 
1. Bloco onde vive o respondente – 24 (80) 
2. Rua principal -19 (63) 
3. Ruas adjacentes – 12 (40) 
4. Parada de ônibus 8 – 10 (33) 
5. Mercado Bren – 7 (23) 
6. Sorvete da Vovó – 7 (23) 
7. Churrasco do Paulão – 6 (20) 
8. Posto policial – 6 (20) 
9. Farmácia – 6 (20) 
10. Blocos em geral - 5 (17) 
11. Escola - 5 (17) 
12. Mercado popular - 5 (17) 
13.Entrada do conjunto – 4 (13) 
14. Área invadida – 4 (13) 
15. Centro de saúde – 4 (13) 
16. Bar – 3 (10) 

17. Creche - 2 (7) 
18. Parada de ônibus 7 - 2 (7) 
19. Rua Boqueirão - 2 (7) 
20. Rotunda - 2 (7) 
21. Mercado Nelson - 2 (7) 
22. Refrigeração Dallas - 2 (7) 
23. CAIC - 2 (7)  
24. Ferragem - 1 (3) 
25. Banca de revista - 1 (3) 
26. Casas - 1 (3) 
27. Parada de ônibus 10 - 1 (3) 
28. Parada de ônibus 9 - 1 (3) 
29. Parada de ônibus 6 - 1 (3) 
30. Parada de ônibus 4 - 1 (3) 
31. Telefone público - 1 (3) 
32. Sapateiro - 1 (3) 

33. Brechó - 1 (3) 
34. Rua Liberdade - 1 (3) 
35. Campo de futebol - 1 (3) 
36. Loja Renner - 1 (3) 
37. Locadora de vídeo - 1 (3) 
38. Loja Sacha - 1 (3) 
39. Praça pública - 1 (3) 
40. Instituto de beleza Marlene - 1 (3) 
41. Sapateiro Bueno - 1 (3) 
42. Rotunda - 1 (3) 
43. Acesso à BR - 1 (3) 
44. Barranco - 1 (3) 
45. Padaria - 1 (3) 
46. Vegetação - 1 (3) 
47. Grande bar - 1 (3) 
48. Escola Cônego Leão - 1 (3) 

nota: os itens sublinhados representam a troca na freqüência de tal item; os números entre parênteses representam as percentagens dos 
elementos mencionados em relação ao total do tamanho da amostra dos mapas cognitivos  
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nota: 4=parada de ônibus 8; 5=Mercado Bren; 6= Sorvete da Vovó; 7=Churrasco do Paulão; 9=Farmácia; 12=Mercado Popular; 16=Bar; 18= 

parada de ônibus 7; 21=Mercado Nelson; 22=Refrigeração Dallas; 32=sapateiro; 33= brechó; 37=vídeo locadora; 38=Loja Sacha; 
40=Instituto de Beleza Marlene; 47=Grande Bar 

Figura 8 - Área investigada no conjunto Guajuviras e referenciais mencionados nos mapas cognitivos 

Além disso, a área total do conjunto Guajuviras é bastante extensa com um layout irregular, o que torna 
ainda mais difícil a compreensão de sua configuração tanto pelo visitante como pelo residente.  Isto 
ajuda explicar o fato que na maioria dos mapas cognitivos, somente aqueles elementos nas adjacências 
dos blocos de apartamentos onde os respondentes viviam estão representados, além do fato que uma 
pessoa tende a ter uma imagem mais detalhada e desenhar com mais precisão, incluindo escala, o que 
fica situado perto de sua moradia (LYNCH, 1960). 

Tabela 3 - Elementos representados nos mapas cognitivos das zonas investigadas no conjunto Sapucaia 
ELEMENTOS ZONA 2 ZONA 1 TOTAL ELEMENTOS ZONA 2 ZONA 1 TOTAL 
1. Rua principal 11 (79) 14 (100) 25 (89) 16. Área de trabalho da Prefeitura 0 (0) 2 (14) 2 (7) 
2. Ruas adjacentes 7 (50) 11 (79) 18 (64)  17. Espaço aberto comunal 0 (0) 2 (14) 2 (7) 
3. Bloco onde vive 5 (36) 12 (86) 17 (61) 18. Hospital 1 (7) 1 (7) 2 (7) 
4. Supermercado Nacional  2 (14) 11 (79) 13 (46) 19. Zoológico 2 (14) 0 (0) 2 (7) 
5. BR 8 (57) 3 (21) 11 (39) 20. Farmácia  2 (14) 0 (0) 2 (7) 
6. Rotunda 6 43) 4 (29) 10 (36) 21. Mercado 2 (14) 0 (0) 2 (7) 
7. Blocos em geral  7 (50) 2 (14) 9 (32) 22. Calçados Cíntia 0 (0) 1 (7) 1 (4) 
8. Ponte 0 (0) 6 (43) 6 (21) 23. Mercado Alfredo Scharlaw 0 (0)   1 (7) 1 (4) 
9. Acesso à BR 2 (14) 4 (29) 6 (21) 24. Bombeiros 0 (0) 1 (7) 1 (4) 
10. Escola 1 (7) 4 (29) 5 (18) 25. Estação do Trensurb  0 (0) 1 (7) 1 (4) 
11. Ginásio 1 (7) 3 (21) 4 (14) 26. Sorveteria 1 (7) 0 (0) 1 (4) 
12. Playground  0 (0) 3 (21) 3 (11) 27. Garagem 1 (7) 0 (0) 1 (4) 
13. Primeira parada  0 (0) 3 (21) 3 (11) 28. Bar 1 (7) 0 (0) 1 (4) 
14. Mercado Hohman 0 (0) 2 (14) 2 (7) 29. Lotérica 1 (7) 0 (0) 1 (4) 
15. SESI 0 (0) 2 (14) 2 (7) 30. Futura capela 1 (7) 0 (0) 1 (4) 

nota: números entre parênteses representam as percentagens dos elementos mencionados em relação ao total da amostra dos mapas 
cognitivos 

Os mapas cognitivos no conjunto Sapucaia são semelhantes aos do Guajuviras, considerando que a 
maioria dos respondentes representou, predominantemente, os elementos nas proximidades dos blocos 
onde viviam.  Residentes das Zonas 1 e 2 investigadas (Figura 9), essencialmente, indicaram referências 
localizadas nas suas zonas, ignorando a maioria dos elementos localizados nas outras zonas do conjunto 
Sapucaia.  A maioria dos residentes das Zonas 1 e 2 representaram o conjunto Sapucaia a partir de seus 
blocos de apartamentos até um eixo imaginário passando pela rotunda (Figura 9; referência 6) e 
dividindo as duas zonas. Ainda, na Zona 2, haviam casos nos quais a pessoa desenhou em detalhe o seu 
bairro imediato, ligando-o à uma linha reta sem a representação de qualquer referência ao longo de sua 
extensão, cruzando a rotunda em direção ao Supermercado Nacional (Figura 9; referência 4).  Na Zona 
2, a maioria dos respondente indicou como referências a rua principal (78.57%) e a BR (57.14%), que 
está localizada ao lado desta zona e também provoca um impacto acústico (devido ao barulho gerado 
pelos veículos) além do impacto visual.  Outras referências principais eram as ruas adjacentes (50%), 
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blocos de apartamentos em geral (50%), a rotunda (42.86%), e o bloco de apartamentos onde o 
respondente vivia (35.71%) (Tabela 3). 
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Figura 9 - Zonas 1 e 2 investigadas no conjunto Sapucaia e referenciais mencionados nos mapas cognitivos 

Na Zona 1 foram indicados, predominantemente, a rua principal (100%), o bloco de apartamentos onde o 
respondente vive (85.71%), o Supermercado Nacional (78,57%), as ruas adjacentes (78.57%) e a ponte 
(42.86%).   

Os resultados obtidos permitem, concluir que, em geral, a orientação espacial nos conjuntos 
habitacionais investigadas tende a não ser uma tarefa difícil.  Porém, embora a maioria dos residentes 
perceba como claros e legíveis o sistema de circulação e o acesso às unidades habitacionais, com 
menos de um terço percebendo-os como difíceis, a percepção do nível de facilidade de orientação 
espacial varia fortemente entre os residentes dos distintos conjuntos habitacionais.  Aqueles morando 
em conjuntos com sobrados percebem a orientação espacial como uma tarefa mais fácil, devido ao fato 
que estes são os conjuntos menores, caracterizando condomínios fechados com claras delimitações e 
acesso, além do layout com configuração ordenada e simples.  Falta de referenciais, como 
conseqüência de um grande número de unidades repetitivas, tende a explicar por que os residentes em 
casas da 4ª. U.V. na Restinga, e nas casas e blocos de apartamentos com quatro pavimentos no 
Guajuviras, percebem a orientação espacial como tarefa mais difícil do que os residentes dos outros 
conjuntos.  Além disso, a ocupação ilegal e desordenada de espaços abertos comunais no conjunto 
Guajuviras com blocos, principalmente por garagens, aumenta os problemas de orientação espacial, 
por exemplo, através do estreitamento dos caminhos de circulação entre os blocos de apartamentos e 
da obstrução das vistas para os blocos a partir dos espaços públicos de circulação.    

Adicionalmente, a orientação espacial pode se tornar mais difícil pela inexistência de sinalização 
adequada em muitos conjuntos, devido à falta de identificação de ruas internas, edificações sem 
numeração, e numeração sem padronização.  A divisão de alguns conjuntos habitacionais em categorias 
como setores e sub-setores ou quadras também torna a orientação espacial mais difícil.  Por outro lado, a 
orientação espacial no conjunto pode ser facilitada pela existência de pontos de referência, como uma 
parada de ônibus.   
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Concluindo, a relevância de uma sinalização apropriada, consistindo na clara identificação das ruas e 
padronização adequada na numeração de casas, sobrados e blocos de apartamentos, de marcos ou pontos 
de referência, incluindo alguns edifícios com características arquitetônicas distintas, um layout com uma 
configuração clara e simples, incluindo uma certa limitação no número de edificações repetitivas, 
parecem auxiliar no estabelecimento de uma orientação espacial mais adequada, conforme os resultados 
previamente apresentados. Consequentemente, estes parecem ser aspectos importantes relacionados à 
orientação espacial a serem considerados no projeto e implementação de conjuntos habitacionais, pelo 
menos, no contexto brasileiro. 
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