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RESUMO 

 

A falta de planejamento e de organização da atividade de mídia exterior na cidade 
de Mossoró-RN, juntamente com a inexistência da fiscalização pelo poder público 
municipal, vem gerando alguns efeitos negativos na cidade, fazendo com que a 
legislação existente não seja eficaz. Assim, o objetivo da pesquisa é o estudo da 
atividade de mídia exterior na cidade de Mossoró-RN, com o recorte espaço-
temporal de Julho de 2013 a Julho de 2014, na avenida Dix Neuf Rosado. Os 
procedimentos metodológicos utilizaram o levantamento bibliográfico, a análise da 
legislação municipal, o levantamento fotográfico da área em estudo, e a realização 
de entrevistas não estruturadas pessoas ligadas a Mídia Exterior bem como ao Meio 
Ambiente, na cidade de Mossoró-RN. Com a utilização desses procedimentos 
metodológicos, foi possível concluir que apesar da cidade possuir uma legislação 
que regulamenta a atividade de Mídia exterior, esta se encontra irregular, bem como 
tem interferido na paisagem urbana da cidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mídia Exterior. Legislação. Paisagem Urbana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The lack of planning and organization of the activity of outdoor media in the city of 

Mossoró-RN, along with the absence of monitoring by municipal public power, is 

generating some negative effects in the city, making the existing legislation not 

effective. Thus, the objective of the research is the study of outdoor media activity in 

the city of Mossoró-RN, with the space-temporal clipping from July 2013 to July 2014, 

on Dix Neuf Rosado Avenue. The methodological procedures used the bibliographic 

survey, the analysis of municipal legislation, the photographic survey of the area 

under study, and unstructured interviews with people linked to Outdoor Media as well 

as to the Environment, in the city of Mossoró-RN. With the use of these 

methodological procedures, it was possible to conclude that despite having a 

legislation that regulates the activity of outdoor media, it is irregular and has been 

interfering in the urban landscape of the city. 

KEYWORDS: Outdoor Media. Legislation. Urban Landscape. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em centros urbanos como Mossoró-RN, a Mídia Exterior vem sendo 

bastante utilizada pelos empresários, por ser um importante meio de divulgação, 

estando 24 horas por dia, transmitindo mensagens instantaneamente (MENDES, 

2006, p. 33). Porém, sem o planejamento adequado e sem a fiscalização eficaz, a 

atividade de mídia exterior tem tornando a paisagem urbana em um ambiente 

puramente comercializado. 

Em relação à legislação que rege a organização dos elementos visuais na 

paisagem urbana, a pesquisa apresenta a legislação municipal, sendo o município 

responsável a criar leis e fiscalizar o seu cumprimento. 

Lembrando que a pesquisa trata da falta de planejamento da atividade de 

mídia exterior e o grande número de peças irregulares. Tendo como objetivo, a 

análise e discussão sobre o crescimento da mídia exterior na cidade de Mossoró-

RN, com a apropriação dos espaços públicos e o uso dos espaços privados visíveis 

ao público, como a análise da Seção III que regulamenta a mídia exterior na cidade.  

O referencial teórico da pesquisa possui autores, discorrendo sobre a 

paisagem urbana e qualidade visual como Emídio (2006), Mendes (2006) e Lynch 

(1997). Como referencial teórico relacionado ao aumento de mídia exterior e as 

formas de se destacar na paisagem urbana tem-se autores como Minami e Junior 

(2001). Sobre a qualidade de vida têm autores como Wilheim (2000) e Cullen (1971). 

Sobre o conjunto arquitetônico, Meirelles (2000), faz suas considerações. 

Em relação aos procedimentos metodológicos, Gil (2006, p.42) discorre, 

“pesquisa é o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método 

científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas 

mediante o emprego de procedimentos científicos”. 

Quanto à classificação da pesquisa Severino (2007, p. 118) “várias são as 

modalidades de pesquisa que se pode praticar, o que implica coerências 

epistemológica, metodológica e técnica, para o seu adequado desenvolvimento”. 



 

 

9 

 

 

Para a realização deste estudo utilizou-se como procedimentos 

metodológicos: o estudo de caso, definindo a delimitação espaço-temporal e a área 

da análise, utilizando o levantamento bibliográfico, a busca de dados primários com 

pessoas que possuem experiências com o setor de mídia exterior, entrevista com 

roteiro não estruturado com autoridades responsáveis e registro fotográfico. 

Sobre o estudo de caso, Gil (1995) discorre que: 

 

O estudo de caso não aceita roteiro rígido para a sua delimitação, mas é 
possível definir quatro fases que mostram o seu delineamento: a) 
delimitação de unidade-caso; b) coleta de dados; c) seleção, análise e 
interpretação de dados; d) elaboração do relatório.(GIL, 1995, p.58). 

 

Seguindo essa definição, a escolha do estudo de caso pelo roteiro sem 

estruturação definitiva, possibilitou uma melhor análise dos dados levantados.  

O referente estudo esteve inserido no Programa de Iniciação Científica do 

PIBIC/UERN, com o Projeto de Pesquisa intitulado Estudos sobre a atividade da 

Mídia Exterior em Mossoró/RN, na área de Ciências Humanas, do Departamento de 

Comunicação Social. 

A pesquisa teve em seu recorte espaço-temporal os anos de 2013-2014. 

Buscou-se primeiramente, dados para construção de algumas informações que não 

possuíam registros, como no Capítulo 1, que contextualiza a evolução da atividade 

de mídia exterior na cidade de Mossoró. Após essa etapa, foi realizada a pesquisa 

bibliográfica. A terceira e ultima etapa consiste na observação e escolha da área de 

estudo, no qual foi escolhida a Avenida Dix-Neuf Rosado, mais conhecida como 

Avenida Leste/Oeste, por apresentar peças de mídia exterior nas áreas verdes ao 

longo da avenida e, pela grande circulação de veículos. 

Diante disso, foi realizado o levantamento fotográfico da área de estudo, 

compreendendo o período de 2013 a 2014. Após, foi realizada a análise da 

legislação municipal em vigor, o Código de Obras, Posturas e Edificações do 

Município de Mossoró-RN de 2010, que regulamenta em seu Capítulo III, Seção III, 

a atividade de mídia exterior em Mossoró, para alcançar as conclusões sobre a 

situação da atividade de mídia exterior na cidade, pertinente ao seu 
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desenvolvimento, a sua organização e as interferências causadas na paisagem 

urbana, além da ocupação dos espaços públicos e privados, que são visíveis aos 

transeuntes. 

A monografia divide-se em três capítulos. O primeiro capítulo contextualiza a 

mídia exterior na cidade de Mossoró-RN, com intuito de caracterizar o atual estágio 

da atividade no município.   

O segundo capítulo é o referencial teórico do trabalho, abordando sobre a 

paisagem urbana e a relação da Mídia Exterior com ela.  

O terceiro capítulo analisa a Avenida Dix-Neuf Rosado, definida como área 

de estudo, com base na legislação municipal da atividade de mídia exterior em 

Mossoró. 



 

 

11 

 

 

CAPITULO 1: MÍDIA EXTERIOR EM MOSSORÓ-BREVE 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 O capítulo tem por objetivo fazer uma contextualização sobre a Mídia Exterior 

na cidade de Mossoró, desde as primeiras placas comercializadas e a quantificação 

dessa mídia na cidade. 

 

1.1 A Mídia Exterior em Mossoró 

 

A comercialização de anúncios em mídia exterior na cidade de Mossoró-RN 

é recente, existindo poucos dados referentes à evolução e contextualização dessa 

atividade.  Sendo necessário buscar informações junto a profissionais da área que 

envolve a mídia exterior em Mossoró-RN, entre eles, os primeiros empresários de 

mídia exterior da cidade.  

O processo de divulgação ao ar livre começou em Mossoró bem antes das 

placas, com a veiculação de anúncios pintados em paredes e cartazes colados, sem 

uma empresa específica, com o intuito de divulgar empresas locais.  

Logo após, chegou o painel mural, intitulado outdoor em 1983. De acordo 

com Fátima Amorim, empresaria pioneira no mercado de Mídia Exterior em Mossoró, 

a ideia surgiu quando ela e seu esposo Sebastião Fernandes Neto, observaram 

esses painéis em outras cidades, como nas capitais Natal-RN e Fortaleza-CE, que 

na época já possuíam uma variedade de placas. Essa foi à solução para os 

problemas dos anúncios pintados, surgindo assim, a primeira empresa de mídia 

exterior na cidade de Mossoró-RN, a Planos Outdoor, e que atualmente continua no 

mercado mossoroense.  

No início, eles produziram em Mossoró apenas duas placas e, Ricardo 

Cabral, comerciante de material de construção na época e amigo do casal, produziu 

mais duas, feitas em zinco e madeira. A impressão de cartazes para serem fixados 

nos murais, apesar da pouca estrutura, era feita pela própria empresa Planos. A 

Planos imprimia apenas “a traço” (impressão apenas de letras), com a técnica da 
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gigantografia, em que técnicos de produção projetavam o anuncio a ser veiculado, 

em um papel colocado na parede, em um formato maior, em seguida, eram feitos os 

recortes desse anuncio, e utilizavam esses recortes para fazer as telas onde os 

cartazes eram pintados um por um. 

Apesar da resistência dos comerciantes por pensarem que uma veiculação 

em outdoor era gasto e não investimento, uma empresa pensou diferente, a primeira 

a veicular nesses outdoors, foi a empresa de veículos, Oeste Veículos, atualmente, 

conhecida como Socel Veículos, com a imagem de um carro Santana da 

volksvagem. Após, veicularam os já extintos Banco Mossoró (Figura 01) e Goreti 

Modas (Figura 02).  

 

Figura 1 – Outdoor do Banco Mossoró em 1984 

 

Fonte: Arquivo da empresa Planos Outdoor  
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Figura 2 – Outdoor de Goreti Modas em 1984 

 

Fonte: Arquivo da empresa Planos Outdoor  

 

Conforme a empresária Fátima Amorimb, os primeiros outdoors eram 

localizados em frente ao cemitério da cidade, conhecido atualmente como cemitério 

antigo, e as placas continuam no mesmo local. 

Na década de 1990, depois que Ricardo Cabral vendeu as suas placas, 

acabaram por chegar nas mãos do empresário Edmilson Oliveira de Bezerra, da 

empresa Edmilson Serigrafia, que já atuava no mercado com serigrafia. Sendo este, 

o grande concorrente da empresa Planos Outdoor na época.  

Depois que essas placas foram ganhando espaço no mercado de 

divulgação, os locais escolhidos para colocação dessas placas eram aleatórias, em 

geral, calçadas incluindo de escolas, perto dos rios, espaços públicos e em terrenos 

de amigos.  Em meados de 2005, depois de intervenções realizadas por algumas 

secretarias municipais alegando-se que os outdoors interferiam no conjunto 

arquitetônico e paisagístico dos locais, houve diminuição dessas placas, porém, 

continuaram em alguns locais indevidamente.  
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A Repet, umas das grandes empresas de Mídia Exterior da cidade, surgiu 

em 1986, porém não comercializava outdoor na época, apenas Carimbos. Na 

década de 1990, acrescentou fotocopia, e em 2000, gráfica rápida e impressão 

digital. Entre 2009 e 2010, entrou no mercado de Mídia Exterior, com placas em 

outdoor, e 2 anos depois inseriram triedos. 

 Em 2006, surgiu a Objetiva Painéis, com triedos e placas em outdoor, em 

2010 inovou com o busdoor sendo a primeira e única empresa com esse formato de 

mídia exterior. Em 2014 adicionou o Led Mobili (Painel em Led Móvel). Após o ano 

de 2005, algumas empresas entraram e novas empresas surgiram no mercado de 

mídia exterior em Mossoró.  

Com o avanço da tecnologia digital e o aprimoramento da impressão, foi 

possível imprimir anúncios de diversos tamanhos e com uma boa qualidade de 

impressão. Apesar dos avanços tecnológicos, a comercialização de novos formatos 

de mídia exterior é baixa, se comparado com os outdoors, que possuem diversas 

placas espalhadas pela cidade. Isto se deve pelo fato de que essas novas mídias 

precisam de alto investimento de produção do material a ser veiculado, e da 

veiculação, algo que ainda não é possível pelos anunciantes. 

Em 2012, a Art&Mídia surgiu com o Led Móbili (Painel em Led Móvel), o Led 

Móbili, consiste em 5m² em alta definição, plataforma com 1,5 metro de altura, giro 

de até 180º e sistema de som para 500 pessoas (Figura 03). 
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Figura 3 – Painel em Led Móvel 

 

Fonte: Arquivo da Empresa Art&Mídia (2013). 

 

Em 2013, a Repet inovou com o Painel luminoso, mais conhecido como 

Painel Led, localizado na Estação das Artes Eliseu Ventania, no centro da cidade 

(Figura 04). 
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Figura 4 – Painel Led  

 

Fonte: GARCIA, 2014. 

 

Alguns fatos ocorridos em Mossoró-RN marcaram a atividade de mídia 

exterior na cidade, como a criação do novo Código de Obras, Edificações e Posturas 

de Mossoró de Dezembro de 2010, que traz em seu Capítulo III sobre o processo 

administrativo, na Seção III a licença da publicidade, com a finalidade de minimizar a 

veiculação da mídia exterior. A iniciativa da Prefeitura Municipal foi muito bem vista 

por alguns empresários: 

“Sou a favor da regularização para organizar e distribuir a mídia exterior para 

que fique esteticamente bonito e, para reduzir o emaranhado de placas.”, declarou 

Edmilson Bezerra da Empresa Edmilson Serigrafia, em entrevista a presente 

pesquisa. 
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Outra empresária também fala sobre a poluição visual causada pela mídia 

exterior, como assim informou: “A conscientização é necessária, para a diminuição 

da poluição visual e da rivalidade entre as empresas.”, Fátima Amorim da Empresa 

Planos Outdoor. 

Atualmente existem diferentes formatos de mídia exterior em Mossoró, como 

pode ser visto na Tabela 01, por meio de pesquisa realizada com o setor de mídia 

exterior das empresas atuantes no mercado local. 

 

Tabela 01: Formatos e quantificação da Mídia Exterior 

 

Fonte: GARCIA, 2014. 

 

Além destes, há outros formatos como o quadriciclo, que consiste em uma 

bicicleta adaptada para quatro rodas, com som, alto falante e cartaz. Ainda existem 

as faixas, o Led display, os cartazes, que são utilizados para divulgação até os dias 

atuais. 

A Mídia exterior estudada relaciona-se com a interferência na paisagem 

urbana e o uso dos espaços públicos pela mídia, tornando-se necessário uma 

abordagem teórica sobre essas questões, o que será realizado no próximo capítulo. 
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CAPITULO 2: MÍDIA EXTERIOR E A PAISAGEM URBANA 

 

Este capítulo faz um aporte teórico sobre a paisagem urbana relacionando 

com a Mídia Exterior. 

 

2.1 Paisagem Urbana e sua relação com a Mídia Exterior 

 

A paisagem urbana é o resultado das constantes e diferentes formas de 

associação dos vários elementos que a compõem (MENDES, 2006, p. 36). Para a 

autora, a paisagem urbana equivale a todos os elementos visuais que compõem o 

meio, ou seja, a imagem da cidade.  

De acordo com Teresa Emídio (2006, p.17) a paisagem urbana tem o 

seguinte significado: 

 

Paisagem: do francês paysage, provém da palavra pays, que é terra, região, 
evocando a origem dos antepassados – pátria. Corresponde em inglês mais 
a country, uma região delimitada por algum critério (natural ou geopolítico), 
do que a land. Tanto em francês (pays) como em italiano (paese), está 
implícita a ideia do lugar em que vivem as famílias juntamente com o 
entorno e as suas características. (EMÍDIO, 2006, p. 17) 

 

Para a autora, a paisagem refere-se não apenas aos lugares, mas também 

ao estilo de vida, ou seja, ao cenário da vida e o seu cotidiano. Ainda para a autora, 

a paisagem “possui vários elementos estéticos, particularmente visuais” (EMÍDIO, 

2006, p. 20). Esses elementos podem ser considerados os engenhos publicitários de 

mídia exterior. 

A autora Mendes (2006, p.37) diz que “a paisagem aparece, assim, como 

resultado da percepção individual e temporal dos elementos físicos do espaço 

urbano. É um quadro dinâmico e pessoal, construído conforme os percursos do 

observador”.  Para a autora, a paisagem é definida pela observação do meio pelo 

homem, onde ele considera todos os elementos físicos relacionando com a sua 

visão sobre o mundo. 
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Sobre a qualidade de vida na paisagem urbana, o autor Gordon Cullen (1971 

p.153) bem seu livro “Paisagem Urbana”, diz que “os anúncios são incongruentes e, 

portanto, são contrários ao bem-estar da população.” Com isso, entende-se que é 

influencia negativamente na cidade. 

Sobre os efeitos negativos na qualidade de vida, que a paisagem urbana 

proporciona, Wilheim (2000,) diz que: 

 

(a) a recuperação intra-psíquica, importante para uma pessoa sentir-se 
saudável;  
(b) o prazer intelectual;  
(c) o conforto propiciado por um ambiente despoluído, limpo e ordenado;  
(d) o silêncio necessário à recuperação intra-psíquica;  
(e) a noção de espaço público disponível;  
(f) a visualização do equipamento coletivo;  
(g) as condições de segurança propiciadas por espaço que garanta a 
integridade física;  
(h) a orientação no espaço urbano;  
(i) a liberdade de opções na movimentação urbana;  
(j) a liberdade de opções propiciada pela informação.  

 

Para o autor, alguns dos efeitos negativos da paisagem urbana na qualidade 

de vida referem-se aos fatores psicológicos dos transeuntes, os outros referem-se a 

harmonia dos elementos dispostos nessa paisagem, pois enquanto mais ordenado, 

melhor será o conforto visual. 

Nessa mesma linha de pensamento sobre os efeitos da paisagem urbana na 

qualidade de vida, o autor Bechara (2001) apud Amaral (2006) discorre: 

 

[...] pode causar stress, desconforto, sensação de abandono e decadência, 
a paisagem “limpa” e harmônica pode trazer bem-estar psicológico e 
aumento da autoestima de seus moradores, então orgulhosos do local em 

que vivem. (BECHARA, 2001 apud AMARAL 2006, p. 17). 

 

De acordo com os autores há uma necessidade de padrões técnicos e 

legais, para diminuir o desconforto visual, diante da observação dos efeitos 

negativos causados pelo excesso da mídia exterior na paisagem urbana. Assim, a 

poluição visual é um produto da violação na estética paisagística que afeta a 
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paisagem natural do meio, transformando a paisagem urbana de maneira 

agressivamente desarmônica. 

 No que se refere à importância da qualidade visual da paisagem urbana, o 

autor de Direito Ambiental Brasileiro, José Afonso da Silva (1997) apud Minami e 

Junior (2001) aborda que: 

 

A boa aparência das cidades surte efeitos psicológicos importantes sobre a 
população, equilibrando, pela visão agradável e sugestiva de conjuntos e 
elementos harmoniosos, a carga neurótica que a vida citadina despeja 
sobre as pessoas que nela hão de viver, conviver e sobreviver (SILVA, 
1997, p.273-274 apud MINAMI e JUNIOR, 2001.). 

 

De acordo com os autores, a importância da manutenção dos padrões 

estéticos do cenário urbano relaciona-se diretamente com a qualidade de vida e com 

o bem-estar da população, podendo influenciar também nos aspectos psicológicos 

dos mesmos. Um dos fatores que atrapalham o bom funcionamento de tais padrões 

é a apropriação do espaço público, onde a paisagem é submetida a elementos 

visuais desordenados. 

Sobre a aparência da paisagem urbana, o autor Lynch (1997, p. 54) destaca 

que as pessoas se satisfazem com uma paisagem harmoniosa, desviando-se de 

seus caminhos diários que tenham elementos visuais desordenados, para se 

permitirem passar por áreas naturais. 

Para o autor, os elementos visuais desordenados em uma rua ou 

logradouro, fazem que com que as pessoas se desviem desse caminho, procurando 

um outro caminho mais agradável e harmonioso esteticamente e que possuam 

áreas verdes preferencialmente. 

Lynch (1997, p. 118-121), apud Mendes (2006, p. 38-39), descreve os 

elementos que contribuem para a compreensão das paisagens urbanas, 

estabelecendo conceitos de qualidades da forma dessa paisagem: 

 

Singularidade: As formas devem ser únicas, diferenciáveis e de facilmente 

identificáveis. Os marcos, por exemplo, devem ter formas singulares, 
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capazes de lhes sugerir a função (marco urbano) e de evitar que sejam 

confundidos com os demais elementos da paisagem.  

Simplicidade: Devem ser empregadas as formas geométricas mais simples 

(esferas, círculos, retângulos, quadrados), mais facilmente reconhecíveis e 

identificáveis pois a paisagem urbana é visualizada em movimento, quadro 

por quadro, rapidamente, condição que dificulta a apreensão do significado 

de formas complexas ou propicia sua distorção.  

Continuidade: É necessário que os elementos e as superfícies sejam 

contínuos e repetidos, para que se tornem lineares e possam servir com 

guias na indicação dos trajetos e caminhos. [...]. 

Predomínio: Trata-se da hierarquização dos elementos, que propicia leitura 

mais fácil e melhor interpretação das mensagens que se quer transmitir. 

Hierarquizam-se os elementos, por exemplo, diferenciando-se seus 

tamanhos e usos, sua localização e função. [...]  

Clareza de junção: É necessário que os diferentes elementos (bairros, 

pontos nodais, etc.) sejam ligados uns aos outros de forma clara e bem 

costurada. Isso exige estreita relação entre tais elementos, que são 

agrupados num sistema integrado e interdependente [...]. 

Diferenciação direcional: Ao longo do trajeto ou do caminho deve haver 

sinalização que indique a proximidade de um ponto ou de outro [...]. É o 

aviso sobre a etapa do trajeto que se está percorrendo e a confirmação de 

que o caminho seguido é o correto. 

Alcance visual: Ocorre quando vários elementos da paisagem [...] estão 

dispostos de tal modo que formam um panorama. 

Consciência do movimento: A imagem da cidade altera-se ou multiplica-se 

conforme o observador se movimenta. De um mesmo local podem emergir 

inúmeros quadros, dependendo de como o observador caminha ou utiliza o 

espaço. 

Séries temporais: Referem-se à sequencia temporal de disposição dos 

elementos, como os marcos e os pontos nodais, que criam uma espécie de 

melodia harmoniosa ao longo do caminho.  

Nomes e significados: São elementos não-fisicos que reforçam a identidade 

de um local singular e conhecido por todos. O sistema de nomenclatura de 

ruas, marcos, praças também facilita a identificação e a orientação os 

usuários. (LYNCH, 1997, p. 118-121 apud MENDES 2006, p. 38-39). 
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Sobre a citação mencionada anteriormente, na ideia de Lynch (1997, p.118), 

a singularidade refere-se às formas próprias da paisagem para não serem 

confundidos com outros elementos. Já a simplicidade são as formas simples e de 

fácil identificação desses elementos. A continuidade trata dos elementos que servem 

de guias para os trajetos. O Predomínio, segundo o autor, é a organização dos 

elementos para fácil interpretação ou entendimento. A clareza da junção trata-se da 

forma clara e organizada em que os elementos são interligados. Na diferenciação 

direcional, os elementos devem indicar o trajeto que se percorre. O alcance visual 

para o autor refere-se ao panorama formado dos elementos da paisagem. Já a 

consciência do movimento, trata-se a imagem da cidade segundo o movimento do 

observador, e as séries temporais são as sequencias temporais dos elementos. Os 

nomes e significados são a identificação de uma localidade. 

Observa-se que os elementos da paisagem devem ser únicos e de formatos 

simples para fácil reconhecimento; serem contínuos, claros e organizados de forma 

hierarquizada para fácil interpretação; possuírem harmonia na organização dos 

elementos ao longo do trajeto; além de significados que reforcem a identificação de 

um local.   

Em relação aos fatores que prejudicam a qualidade visual da paisagem 

urbana, os autores Minami e Junior (2001) discorrem: 

 

A falta de uma consciência do público e do privado e de uma educação 
ambiental. O conceito de que a coisa pública não é de ninguém e que, 
portanto ninguém é responsável por ela e que nela se pode fazer o que se 
queira, faz com que não somente a população em geral, mas também os 
órgãos gestores das cidades tratem o espaço público como espaço a ser 
abandonado ou maltratado [...].  

A desordenação de elementos presentes na paisagem [...] torna difícil à 
compreensão dos espaços da cidade, ora, a inadequação da localização de 
mobiliário e equipamentos urbanos comprometendo a circulação, as 
perspectivas, os padrões urbanísticos, a segurança dos pedestres e o 
consequente aparecimento de espaços extremamente fragmentados e 
inúteis;  

O recobrimento da fachada dos edifícios por meio de anúncios publicitários 
e a colocação de anúncios cada vez maiores e em grande quantidade, 
mascara a identidade dos espaços da cidade, tornando-os inócuos e todos 
semelhantes, dificultando a orientação do cidadão e escondendo 
referenciais que fazem com que a cidade se diferencie de outras (sítios 
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naturais, edifícios históricos, praças, parques, etc.). O acúmulo de 
elementos publicitários nas fachadas de estabelecimentos comerciais e de 
serviços recobrem inclusive edifícios representativos da cidade. Os 
anúncios passam a encobrir, ocupar o lugar ou substituir os marcos 
referenciais dos lugares;  

A colocação de publicidade em locais que prejudica a sinalização de trânsito 
e/ou que impede a visualização e visibilidade causa problemas de 
segurança além de interferir no direito do cidadão;  

A legislação [...] não leva em conta a paisagem da cidade. Desde as leis de 
uso do solo, por exemplo, que permitem a verticalização sem considerar as 
visuais ou a possibilidade de percepção da topografia da cidade até uma 
legislação atual de anúncios bastante genérica e permissiva em todos os 
lugares, tornando seus espaços muito iguais;  

A gestão da paisagem é inexistente. Não há projeto integrado nem cadastro 
e nem coordenação das ações que são desenvolvidas no espaço da cidade. 
A fiscalização é quase inexistente. Por outro lado, inexiste também, uma 
manutenção de serviços urbanos, fundamental para que a qualidade da 
paisagem urbana seja preservada. [...] a deterioração física e ambiental 
revela uma omissão sucessivas de gestões municipais, baixos padrões de 
manutenção urbana contribuindo para a degradação ambiental;  

A decisão de transformação dos espaços da cidade vem de cima e a 
participação da população é pequena. Esta situação faz com que a 
população não se sinta dona nem responsável pelo lugar que passa ou 
mora;  

Inexiste uma política de identidade visual e consequentemente formas 
alternativas para a melhoria da qualidade de vida e propostas de soluções 
viáveis para a problemática da intensa poluição visual. (MINAMI E JUNIOR, 
2001). 

 

Para os autores, os elementos da paisagem devem ficar de forma que se 

crie uma sensação visualmente agradável, porém o uso indevido do espaço público 

está diretamente vinculado à falta de consciência de seu uso pelos cidadãos, e para 

piorar a situação, por mais que se tenham leis para amenizar a poluição visual, não 

há fiscalização eficaz que a contenha. Diante disso, a falta de uma política de 

identidade visual sobre a imagem da cidade e a falta de gestão da paisagem, com o 

considerável número de mídia exterior, principalmente em áreas verdes, reflete na 

ineficiência da fiscalização, sujeitando a paisagem urbana a um desordenamento 

visual.  

Sobre a descaracterização do conjunto arquitetônico Meirelles (1994, p.24) 

articula que: 

 

[...] nada compromete mais a boa aparência de uma cidade que o mau 
gosto e a impropriedade de certos anúncios em dimensões avantajadas e 
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cores gritantes, que tiram a vista panorâmica dos belos sítios urbanos e 
entram em conflito estético com o ambiente que o rodeia (MEIRELLES, 
1994, p.24). 

 

De acordo com a autora, a aparência da cidade é comprometida pelos 

excessos da mídia exterior no panorama da cidade, tornando-a desordenada, 

dificultando a visão de pedestres e, sobretudo prejudicando o trânsito.  

Nota-se que, com base nos autores citados anteriormente, a paisagem 

urbana desempenha um papel importante para a cidade, e que se deve primar com 

elementos visuais organizados dentro dela. Dessa forma, é importante a 

preocupação com a organização da Mídia Exterior na paisagem urbana, pois ela 

também interfere e reflete no ambiente urbano.  

Além dos estudos dos autores trabalhados, a legislação também é a base 

para a análise da avenida em estudo, visto que há leis que regulamentam a 

atividade de mídia exterior, no que refere aos tipos da mídia exterior de divulgação 

como outdoor, triedo, backligth e frontligth etc., as suas dimensões, as localidades 

em que serão expostos, os distanciamentos entre si e entre os engenhos urbanos 

como a sinalização pública, os postes e redes elétricas e afins, assim como a 

instalação de outros engenhos publicitários.  

Com isso, o capítulo seguinte, faz a análise da Avenida Dix Neuf Rosado, 

com base no novo Código de Obras, Edificações e Posturas do município de 

Mossoró/RN, vigente desde dezembro de 2010, trazendo em seu Capítulo III sobre o 

processo administrativo, na Seção III, a licença da publicidade, que tem por princípio 

minimizar a atividade de mídia exterior. 
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CAPITULO 3: ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO E DA AVENIDA DIX-NEUF 

ROSADO 

 

Este capítulo faz uma análise da Avenida Dix- Neuf Rosado, com base na 

legislação municipal de Mossoró referente a organização da Mídia Exterior. A base 

para análise foi o Código de Obras, Edificações e Posturas de Mossoró, vigente 

desde dezembro de 2010, possuindo uma seção destinada à publicidade, 

especificamente a Mídia Exterior. 

 

3.1 Expansão da Cidade de Mossoró-RN 

 

Antes da análise Avenida Dix-Neuf Rosado, o objeto de estudo desse 

trabalho, é necessário abordar sobre a expansão geográfica da cidade de Mossoró-

RN. 

A cidade de Mossoró foi criada em 27 de outubro de 1842, conforme o IBGE 

(2014), através da resolução provincial de número 87. Em março de 1852, o distrito 

foi elevado à categoria de vila e, em nove de novembro de 1870 elevou-se a 

categoria de cidade. 

Situada na região Nordeste do Brasil (Figura 05), no interior do estado do 

Rio Grande do Norte (Figura 06), pertence à mesorregião do Oeste Potiguar e à 

microrregião homônima, posicionada geograficamente entre as capitais Natal (RN) e 

Fortaleza (CE), distante 278 e 245 km, respectivamente. A área total do município é 

de 2.110,207 quilômetros quadrados, o que lhe dá o título de maior cidade do 

Estado, além de está 100% do seu território inserido na bacia hidrográfica do rio 

Apodi/Mossoró. O acesso ao município pode ocorrer através das rodovias federais 

110, 304 e 405, e das inúmeras rodovias estaduais, que interligam a cidade do RN 

com as demais, além dos municípios situados nos estados vizinhos da Paraíba e do 

Ceará.  (IBGE, 2014). 
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Figura 5 – Mapa de localização do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: http://7a12.ibge.gov.br/images/7a12/mapas/Brasil/regiao_nordeste.pdf 

Org. GARCIA, 2014. 

 

 

 

 

http://7a12.ibge.gov.br/images/7a12/mapas/Brasil/regiao_nordeste.pdf
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Figura 6 - Mapa da localização de Mossoró 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Mossor%C3%B3+-+RN/@-5.1958351,-
37.3557162,13z/data=!4m2!3m1!1s0x7ba06e074d5ce0b:0x46694ffe5df19ebe 

Org. GARCIA, 2014. 

 

3.2 Análise da Avenida Dix-Neuf Rosado (Av. Leste/Oeste)  

 

A Avenida Dix-Neuf Rosado (Figura 07), conhecida como Avenida 

Leste/Oeste, está localizada em um dos bairros mais antigos da cidade de Mossoró-

RN, o Centro. Possuindo 02 km de extensão. Está entre as regiões da cidade de 

https://www.google.com.br/maps/place/Mossor%C3%B3+-+RN/@-5.1958351,-37.3557162,13z/data=!4m2!3m1!1s0x7ba06e074d5ce0b:0x46694ffe5df19ebe
https://www.google.com.br/maps/place/Mossor%C3%B3+-+RN/@-5.1958351,-37.3557162,13z/data=!4m2!3m1!1s0x7ba06e074d5ce0b:0x46694ffe5df19ebe
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intensa circulação de veículos, principalmente em dias de semana, pelo acesso a 

Universidades e Instituições de ensino básico e técnico, considerando a contagem 

veicular realizada pela DPTRAN (Diretoria de Planejamento de Trânsito e 

Transporte) e GETRAN (Gerencia do Trânsito) (2010 - 2011), assim como uma 

quantidade de mídia exterior irregular. Os tipos de anúncios encontrados em maior 

concentração na avenida são os outdoors, em uma quantidade de 52 placas até o 

momento da ultima verificação em junho de 2014. 

 

Figura 7 – Mapa da localização de Avenida Dix-Neuf Rosado 

 

Fonte: https://www.google.com/maps/@-5.1948266,-37.3258603,15z?hl=ptv 

Org. GARCIA, 2014. 

https://www.google.com/maps/@-5.1948266,-37.3258603,15z?hl=ptv
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A análise é realizada em acordo com o novo Código de Obras, Edificações e 

Posturas de Mossoró de Dezembro de 2010, Capítulo III do processo administrativo, 

Seção III sobre a licença da publicidade, possuindo 13 artigos, no qual 

regulamentam questões como veiculação de publicidade e propaganda em área 

urbana; procedimentos de instalação dos veículos de divulgação; proibições e 

licenciamentos. 

A legislação municipal vigente na seção III do processo administrativo sobre 

a licença da publicidade espera amenizar a utilização da mídia exterior na cidade, a 

fim de preservar a paisagem urbana. 

Inicialmente, o Art. 22, do Código de Obras (2010) discorre sobre a 

exploração dos meios de publicidade e propaganda nas vias e logradouros:  

 

Art. 22. A exploração dos meios de publicidade e propaganda nas vias e 
logradouros públicos, bem como nos lugares de acesso coletivo, depende 
da licença da Prefeitura, sujeitando o interessado ao pagamento da taxa 
respectiva. 

§1º Incluem-se na obrigatoriedade deste art. todos os cartazes, 
letreiros, faixas, quadros, painéis, emblemas, placas, avisos, anúncios 
e mostruários, luminosos ou não, feitos por qualquer modo, processo 
ou engenho, suspensos, distribuídos, afixados ou pintados em 
paredes, muros, tapumes. 

§2º Incluem-se ainda na obrigatoriedade deste art. aos anúncios que, 
embora apostos em terrenos próprios ou domínio privado forem 
visíveis dos lugares públicos. 

§3º A propaganda por meio de sons, imagens, mímicas ou qualquer 
combinação destes, com ou sem uso de aparelhos, instrumentos ou por 
qualquer modo, processo ou engenho, está sujeita à prévia licença e ao 
pagamento da taxa respectiva. 

§4º. Excetua-se do disposto nesta Seção a propaganda eleitoral, nos termos 
da Lei Federal n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, não afastando a 
responsabilidade de seus promotores pelos danos que causar ao meio 
ambiente ou ao patrimônio público (CÓDIGO DE OBRAS, 2010) (grifo 
nosso). 

 

A ocupação dos espaços por meio da publicidade de mídia exterior de 

divulgação, independente do engenho, deve possuir licenciamento, que além do 

domínio público, equivale ao domínio privado visível ao espaço público.  

No Art. 25, encontra-se a permissividade ou não, sobre a colocação dos 

anúncios ou cartazes em determinados espaços: 
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Art. 25. Não será permitida a colocação de anúncios ou cartazes que: 

I – obstruam, interceptem ou reduzam o vão das portas e janelas e 
respectivas bandeiras; 

II – de alguma forma prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade, 
seus panoramas naturais, monumentos típicos, históricos e 
tradicionais; 

III – Interfiram ou obstruam na sinalização pública; 

IV - contrariem a auto-regulamentação de publicidade; 

V - comprometam a segurança da área onde serão instalados(CÓDIGO DE 
OBRAS, 2010) (grifo nosso). 

 

Levando em consideração o Art. 25, é possível perceber na figura 08 que as 

placas estão interferindo no aspecto paisagístico da cidade e, na figura 09 nota-se 

que essas placas obstruem a sinalização. 

 

Figura 8 – Placas interferindo no aspecto paisagístico natural da cidade 

 

Fonte: GARCIA, 2013. 
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Figura 9 – Interferência na sinalização de transito 

 

Fonte: GARCIA, 2013. 

 

De acordo com o artigo acima, a proibição da fixação de engenhos 

publicitários em espaços que não obstruam a sinalização de transito, tem como 

finalidade o não comprometimento da visualização dos motoristas em relação a essa 

sinalização, e por consequência não comprometer a segurança no trânsito, a fim de 

evitar acidentes. 

Para a autora Marilia Braga (1998) apud Mendes (2006, p. 78) revela que, se 

90% da atenção dos condutores, estiver voltado para o tráfego viário, o trânsito seria 

mais seguro. De acordo com a autora, os anúncios publicitários instalados 

principalmente próximos ou no mesmo plano visual da sinalização de transito, 

contribuem para a falta de atenção dos motoristas, consequentemente provocando 

acidentes. 

Nessa mesma linha, Mendes (2006, p. 78), afirma que o desvio de atenção 

dos motoristas é frequente, diante do grande volume de informações visuais como 

outdoors, faixas, cartazes, painéis eletrônicos, entre outros, que povoam a paisagem 

urbana.  
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O Art. 27 do Código de Obras (2010), que trata da má manutenção das 

mídias dispõe: 

 

Art. 27. Não serão permitidos anúncios ou reclames que por qualquer 
motivo, acarretem prejuízos à população e à limpeza pública. 

§1º Os anúncios e letreiros deverão ser conservados em boas 
condições, renovados ou consertados pelo responsável da 
publicidade, sempre que tais providências sejam necessárias para o 
seu bom funcionamento e conservação estética. 

§2º Desde que não haja modificação de dizeres ou de localização, os 
consertos ou reparações de anúncios e letreiros dependerão apenas de 
comunicação escrita à Prefeitura. 

§3º Os responsáveis pela produção de anúncios e propagandas volantes 
(panfletagem) e de outras formas de anúncios serão obrigados a proceder 
com a limpeza das vias quando estas acarretem em prejuízo a população, 
inclusive no caso de trocas de anúncios. (CÓDIGO DE OBRAS, 2010) (grifo 
nosso). 

 

A conservação e manutenção dos anúncios de mídia exterior é visivelmente 

precária e quase que inexiste (Figura 10) (Figura 11), e a situação piora com a 

época das chuvas, onde a aplicação em papel rasga-se e desbota-se, sujando a 

ambiente e causando um desconforto visual. Neste sentido, é visível o 

descumprimento da lei vigente, potencializada pela ausência de fiscalização. 
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Figura 10 – Desconforto visual e má manutenção da mídia exterior 

 

Fonte: GARCIA, 2013. 

 

Figura 11 – Desconforto visual e má manutenção da mídia exterior 

 

Fonte: GARCIA, 2013. 

 

Em relação à identificação das peças de mídia exterior, o Art. 31 do Código 

de Obras (2010), fala sobre a identificação dessas placas: 
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Art. 31. As empresas de publicidade que lidem com “outdoors”, “back-lights” 
e “front-light” deverão manter em lugar visível, no canto direito inferior do 
engenho, plaqueta de identificação padronizada na dimensão mínima de 
0,50 x 0,30 metros, contendo o nome e o telefone da empresa responsável 
e o número da licença do órgão competente. (CÓDIGO DE OBRAS, 2010). 

 

Apesar de está previsto da lei, essa identificação não ocorre, e quando 

acontece, não ocorre completamente, pois as poucas placas que possuem 

identificação estão apenas com o nome da empresa e o número de telefone, 

faltando o número da licença, visto que, nesse sentido essa identificação serve 

apenas para que possivelmente futuros anunciantes possam identificar a quem 

pertence aquele engenho (Figura 12) (Figura 13). Essa falta de identificação, ou 

apenas metade dela em inúmeras placas, ajusta-se como uma das constatações da 

falta de fiscalização dos órgãos competentes. 

 

Figura 12 – Falta de identificação 

 

Fonte: GARCIA, 2013. 
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Figura 13 – Falta de identificação 

 

Fonte: GARCIA, 2013. 

 

Percebe-se ainda na figura acima, que não há um distanciamento adequado 

entre as placas, nesse sentido o Art. 33 mostra que: 

 

Art. 33. Obrigatoriamente, deverá ser respeitado o distanciamento mínimo 
de 1,00 (um) metro entre um e outro “outdoor”, sendo o número máximo de 
4 (quatro) unidades por grupo e respeitando o afastamento mínimo de 50m 
(cinquenta metros) entre grupos de “outdoors”. 

§1º. No caso dos engenhos tidos como “back-lights” e “front-lights”, o 
distanciamento será de 200,00 (duzentos) metros lineares entre um 
engenho e outro, a fim de preservar a paisagem urbana e evitar poluição 
visual. (CÓDIGO DE OBRAS, 2010).  

 

O que se observa bastante são as placas muito próximas com pouco 

distanciamento (Figura 15), encobrindo não somente a paisagem, como também a 

visão de quem por ali passa. Há ainda as placas que não possuem distanciamento, 

isso se deve ainda pelas lacunas que a lei deixa, pois essas placas são conhecidas 

como placas duplas (Figura 15), e na lei não discorre sobre esse formato de outdoor, 

deixando a lei sobre qualquer interpretação, tornando-a ineficaz sobre essa questão. 
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Figura 14 – Placas agrupadas sem o mínimo de distanciamento 

 

Fonte: GARCIA, 2013. 

 

Figura 15 – Sem distanciamento entre as placas 

 

Fonte: GARCIA, 2013. 

 

Apesar do Art. 33 não tratar da placa dupla, porém no o Art. 34, trata as 

dimensões dos anúncios em outdoor em si, da seguinte forma: 
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Art. 34. As dimensões máximas permitidas para os “outdoors” são de 9,00 x 
3,00 metros, incluída a moldura, e para os “backlights” e “frontlights”, de 
7,00 x 3,00 metros. (CÓDIGO DE OBRAS, 2010). 

 

Vale ressaltar que no Art. 34, que se observa a dimensão do outdoor sendo 

de 9,00 x 3,00 metros com a moldura, em certos casos, essa dimensão equivale 

apenas a área útil de aplicação. Além disso, observa-se ainda que a placa dupla não 

possui essas dimensões por se tratar de duas placas de outdoor, então pode-se 

afirmar que nessas definições esta se encontra irregular.  

Ainda sobre o Art. 33, que em seus Incisos 2° e 3°, inferem sobre os prazos 

de adequação das empresas, perante a data de publicação do novo Código de 

Obras, Edificações e Posturas de Mossoró em dezembro de 2010 entendem que: 

 

§2º. As empresas que lidem com “outdoors”, “back-lights” e “front-
lights” terão prazo de 90 dias a partir da data de publicação deste 
Código para se adequarem a este artigo. 

§3º. Todos os engenhos existentes na data de publicação deste Código que 
pertencerem a mais de uma empresa e seus afastamentos não atendam ao 
respeitado no caput, deverão ser removidos, a menos que, no prazo de 10 
(dez) dias após a notificação da GEDUR aos proprietários para remoção, 
não seja apresentado acordo escrito firmado entre estes sobre a remoção e 
permanência. (CÓDIGO DE OBRAS, 2010) (grifo nosso). 

 

Apesar do prazo de 90 dias para adequação das empresas, ou seja, desde 

dezembro de 2010 até Março de 2011, constatou-se que em agosto de 2013, as 

placas continuavam irregulares em acordo com o Art. 25, parágrafos II, III, IV e V, 

com o acúmulo de placas e obstrução de sinalização pública (Figura 16), 

ocasionando prejuízo nos aspectos paisagísticos da avenida: 

 

Art. 25. Não será permitida a colocação de anúncios ou cartazes que:  

II – de alguma forma prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade, seus 
panoramas naturais, monumentos típicos, históricos e tradicionais;  

III – Interfiram ou obstruam na sinalização pública (CÓDIGO DE OBRAS, 
2010). 
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Figura 16 – Irregularização da adequação das placas em Agosto de 2013 

  

Fonte: GARCIA, 2013 

 

Essas placas foram retiradas no fim de novembro de 2013, e algumas 

estavam sendo recolocadas no início de dezembro de 2013 (Figura 17), constatando 

novamente a falta de fiscalização e gestão, e talvez a falta de interesse dos órgãos 

vigentes. 
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Figura 17 – Recolocação das placas 

 

Fonte: GARCIA, 2013 

 

O último Artigo que aborda sobre a licença da publicidade, o Art. 34, visto 

anteriormente, em seu parágrafo único trata do distanciamento dos engenhos 

publicitários em relação à rede elétrica da seguinte forma: 

 

Parágrafo Único. O distanciamento da área de publicidade dos engenhos 
em relação ao solo, no caso de “outdoors”, não poderá ultrapassar 4,00 
(quatro) metros, e dos “backlights” e “frontlights” 6,00 (seis) metros, 
devendo, em todos os casos, ser respeitado o distanciamento mínimo de 
2,00 (dois) metros em relação à rede elétrica de alta tensão. (CÓDIGO DE 
OBRAS, 2010). 

 

O distanciamento mínimo de 2 metros em relação à rede elétrica de alta 

tensão é totalmente desrespeitado, no qual essas placas se localizam encostados 

aos postes e a rede elétrica de alta tensão, trazendo sérios riscos á segurança dos 

funcionários que trabalham, na fixação e troca de anúncios, das empresas 

responsáveis pela atividade de mídia exterior na cidade (Figura 18) (Figura 19). 
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Figura 18 – Desrespeito ao distanciamento mínimo da rede elétrica 

 

Fonte: GARCIA, 2013. 

 

Figura 19 – Desrespeito ao distanciamento mínimo da rede elétrica 

 

Fonte: GARCIA, 2013 

 

A situação que a Avenida Dix-Neuf Rosado se encontra, não é diferente de 

outras avenidas da cidade, como é o caso da Avenida João da Escóssia, que está 
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com suas placas dispostas irregularmente em desacordo com a lei municipal 

vigente, o Código de Obras, Posturas e Edificações do Município de Mossoró 

aprovado desde dezembro de 2010. Porém a situação da Avenida Dix-Neuf Rosado 

está em uma paisagem urbana verde diferentemente das outras, o que se pode 

considerar um gesto arbitrário em relação ao direito do cidadão por uma paisagem 

disposta esteticamente harmoniosa. 

Sobre a situação irregular na Avenida Dix-Neuf Rosado, foi realizada uma 

entrevista com Fernanda Couto Gurgel - Arquiteta e Analista da Secretaria de Meio 

Ambiente e Urbanismo de Mossoró em 2014. Foi questionado a situação da 

atividade de mídia exterior na avenida em estudo, assim como o processo de fixação 

dessas mídias, os registros e sua expansão. 

Conforme a arquiteta, o processo de fixação da mídia exterior se dá através 

da procura dessas empresas de atividade de mídia exterior, nas quais levam um 

projeto detalhado com as localizações das peças, os formatos, suas dimensões e as 

inscrições, os dizeres e as cores empregadas. E estas só são liberadas, no caso de 

espaço particular, com a escritura do imóvel e autorização por escrito, e o contrato 

com o proprietário do imóvel ou edificação particular, registrado em cartório. Em 

relação ao espaço público, bem como lugares de acesso coletivo, depende de 

exclusiva licença da Prefeitura, e sua fixação só é liberada se não estiver em 

localidades como canteiros, leitos de rio e não atrapalhar a visão do tráfego veicular, 

sujeitando o interessado ao pagamento de taxa respectiva. 

No que se refere aos registros da mídia exterior na cidade, após a 

verificação das localidades, dimensões das placas e documentos exigidos estarem 

em acordo, registram cada placa e a empresa deve colocar o número do alvará, sua 

validade, o telefone e o nome da empresa em cada placa, caso isso não ocorra, 

estarão em desacordo com a Art. 31 do Código de Obras do Município, visto na 

análise. 

Na avenida em estudo, conforme Fernanda Couto, a mídia exterior encontra-

se irregular, tanto no que se refere ao seu registro e processo de fixação, bem como 

no cumprimento das normas estabelecidas no Código de Obras, Posturas e 

Edificações do município, como por exemplo, o distanciamento entre uma placa e 
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outra de outdoor, e também em relação ao distanciamento das placas com os postes 

e fiações elétricas. 

Relacionado à fiscalização da mídia exterior, Fernanda diz que a quantidade 

de fiscais existentes para esse tipo de serviço, é muito pequena, pois a quantidade 

de outdoor na cidade vem aumentando, além do aparecimento de outros formatos, 

dificultando o processo. Nesse contexto, nota-se que é necessária uma 

reestruturação do núcleo de fiscalização voltado para essa atividade, a fim de que se 

consiga no mínimo amenizar a poluição visual causada por ela. 

Segundo a arquiteta responsável, em relação a real situação de toda a mídia 

exterior na Avenida Dix-Neuf Rosado, nenhuma empresa possui alvará de 

licenciamento para veiculação dos engenhos publicitários de mídia exterior na 

referida avenida, sendo esse em instrumento fundamental para a observação da 

expansão da mídia exterior em Mossoró.  

Com a análise dos registros fotográficos da avenida, do Código de Obras do 

município e do depoimento da arquiteta responsável, cedido a este pesquisa, é 

possível notar que no momento da realização deste estudo, a cidade não possui 

uma fiscalização eficaz em relação ao cumprimento da legislação que rege a mídia 

exterior em Mossoró. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cidade de Mossoró-RN possui o novo Código de Obras, Posturas e 

Edificações do Município de Mossoró em vigência desde dezembro de 2010, com o 

propósito de organizar os elementos visuais que venham a interferir na paisagem 

urbana. Nesse sentido, o Capítulo III do processo administrativo, Seção III, discorre 

sobre a licença da publicidade, com a intenção de normatizar os painéis de mídia 

exterior de divulgação na cidade. 

A pesquisa verificou a ineficiência de fiscalização da mídia exterior na 

cidade, que apesar da legislação vigente para impedir os excessos da atividade de 

mídia exterior, não está sendo realizada a fiscalização e o cumprimento da 

legislação, pois ela continua aumentando, como pode ser visto na avenida em 

estudo. 

Por se tratar de um Código de Obras, Posturas e Edificações e, não 

somente beneficiar a atividade de mídia exterior na cidade, o município necessita de 

uma lei eficaz e eficiente, que considere todos os tipos de mídia exterior que já 

foram criados e não somente os já existentes na cidade. O município está crescendo 

e novas mídias de divulgação podem ser trazidas e alocadas. 

Apesar de algumas permissividades, como o favorecimento dessas mídias 

em propagandas institucionais e programas do poder público encontrado no 

parágrafo único do Art. 26, o município tem competência e poder para controlar a 

fixação dos anúncios da mídia exterior, porém não ocorre com total rigor. 

Na área de estudo, a Avenida Dix-Neuf Rosado, constatou-se que não 

houve modificações nem retirada da mídia exterior em relação ao Código de Obras, 

logo, a situação da mídia exterior na avenida, continua irregular. Conclui-se então, 

que, não há até o presente momento, comprometimento em se cumprir a legislação.  

No registro fotográfico realizado, nota-se que há ainda a irregularização da 

disposição das placas, adequação ao distanciamento mínimo entre eles e 

distanciamento mínimo entre eles e a rede elétrica, a falta de identificação das 
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placas, a falta de manutenção adequada, a obstrução da sinalização e encobrimento 

da paisagem natural entre outros.  

Pelas entrevistas com empresários que exercem a atividade de mídia 

exterior no município, os órgãos competentes chegaram a reunir no início de 2011, 

com os empresários para repassar o código de obras no que se refere à licença da 

publicidade e firmar o comprometimento dessas empresas no cumprimento da lei, 

porém uma reunião não foi suficiente. Segundo Edmilson Bezerra, proprietário de 

Edmilson Serigrafia, os empresários ainda esperam outras reuniões, para dar 

continuidade ao processo de adequação da mídia exterior na cidade, constatando 

que não há efetiva aplicação do código de obras. 

Pelas informações obtidas, em entrevista com Arquiteta Fernanda Couto, a 

fiscalização da atividade de mídia exterior é pouco realizada, pois não há fiscais 

suficientes em curso para a sua realização e estão fazendo a fiscalização apenas 

por meio de denúncias. Isto reforça a necessidade de uma maior estruturação na 

fiscalização, para que ela seja eficaz. 

De acordo com o que foi pesquisado, sugere-se que outros acadêmicos 

realizem o trabalho de registro envolvendo a atividade de mídia exterior de 

divulgação na cidade de Mossoró, e que este sirva de acervo para as futuras 

pesquisas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA NÃO ESTRUTURADA COM AS 

EMPRESAS DA ATIVIDADE DE MÍDIA EXTERIOR 

 

Entrevistados: Empresários da atividade de mídia exterior 

Cargo: Presidente 

1. Quando e como surgiu o processo de divulgação da mídia exterior na 

cidade? 

2. Como se trabalhava a veiculação dessas peças?  

3. Por qual meio e onde as impressões eram feitas? 

4. E como surgiu a ideia de trazer os outros tipos de mídia exterior (painel 

eletrônico, triedo, afins) para a cidade? 

5. Conte-nos alguns momentos interessantes sobre o surgimento da mídia 

exterior em Mossoró. 

6. Como é feito o licenciamento da mídia exterior? Junto a que setor?  

7. Como os locais são escolhidos pela empresa?  

8. Qual sua opinião sobre um eventual surgimento de uma lei própria para 

regularizar a utilização da mídia exterior? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA NÃO ESTRUTURADA COM 

ARQUITETA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 

 

Entrevistada: Fernanda Couto Duarte 

Cargo: Analista e Arquiteta da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 

1. Como é o processo de fixação de mídia exterior na cidade? 

2. As peças de mídia exterior em geral são registradas na prefeitura? 

3. Como é feito esse registro? (se tem a numeração, localização desses 

outdoors). 

4. Como é realizada a fiscalização dessas mídias (seguindo o código de 

obras)? 

5. Se a secretaria de meio ambiente e/ou prefeitura possui o controle da 

quantidade e expansão da mídia exterior de Mossoró.  
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