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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE AO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO DA PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADORO BH.  

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em 22/11/2022 foi encaminhada à DPCA via Comissão de Mobiliário Urbano, da qual a Diretoria 

de Patrimônio Cultural e Arquivo Público faz parte, o ticket 31.00514328/2022-07, contendo 

referente à modificação, revitalização e propostas relativas à sinalização existente na Praça 

Floriano Peixoto, no âmbito do Programa Adoro BH.  

Por tratar-se de Praça tombada pelo Patrimônio Municipal, Estadual e Federal, pertencente ao 

Conjunto Urbano Praça Floriano Peixoto, a equipe técnica da DPCA considerou importante a 

apreciação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. 

 

Ressaltamos que esta análise pelo CDPCM visa nortear futuras análises em casos análogos em 

outras praças públicas, como é o caso das Praças Rio Branco e Governador Israel Pinheiro, que 

também serão objeto de intervenções semelhantes a serem analisadas pela Comissão de 

Mobiliário Urbano.  

 

2 – O PROJETO  

O objeto desta análise trata-se de uma proposta de revitalização das placas existentes na Praça 

Floriano Peixoto, mantida pela Unimed-BH através do Programa Adoro BH, e a proposta de 

inclusão de novas placas.  

 

Foi realizado um diagnóstico sobre a necessidade de manutenção das placas existentes, de 

alterações nos conteúdos informativos e no design destas. Nas palavras da empresa responsável: 

“Com o objetivo de levar uma comunicação leve, mas que ao mesmo tempo passe a mensagem 

de cuidado e bem-estar, propomos trazer a mensagem que hoje trabalhamos no direcionamento 

da promoção da saúde: o MUDE1HABITO. Na Unimed-BH acreditamos que a mudança de hábito 

pode ser aplicada em diversos pilares: na saúde do corpo, na saúde da mente, mas também na 

conscientização de cuidar dos nossos espaços públicos e assim mantermos o nosso patrimônio. 

Para isso, para além da mensagem, nossa proposta é embalar o projeto com cores vivas, como o 

laranja e o verde maça, que além de trazer tranquilidade, desperta a felicidade e o bem-estar” 

 

 
Com relação a sinalização nos gramados, são 5 as placas existentes que serão revitalizadas: 
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São cinco também as placas de orientação de uso dos aparelhos de ginástica 

 
 

 

 

 

 

 

 

A sinalização de parede existente nos brinquedos infantis também será objeto de revitalização 
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Há 3  placas de sinalização de alerta nas pérgolas, também existentes.  

 

 
 

 

 

 

 

Uma placa de alongamentos 
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Foram propostas placas de sinalização da pista de corrida ao redor da praça, instaladas em postes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na área central da praça foram propostos estandartes com mensagens do projeto MUDE1HÁBITO, a serem 

instalados em postes existentes.  
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Foram propostas duas novas placas, referentes à divulgação do Programa Adoro BH, e arevitalização de 

uma ja existentes. 
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No âmbito da mesma proposta de revitalização e manutenção da Praça, foi proposta a substituição do piso 

na área de brinquedos infantis, hoje bastante degradados. Será utilizado o piso de pneu reciclado com 02 

camadas e espessura de 4 centímetros. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise do levantamento e projeto apresentados, esta Diretoria de Patrimônio Cultural e 

Arquivo Público se manifesta de maneira favorável a aprovação da proposta, que garante a 

proteção do patrimônio cultural municipal, e viabiliza a difusão de informações relevantes para 

garantia do bom uso e ocupação do espaço público. A equipe técnica entende que esta proposta e 

análise possam ser utilizadas como referência à análise de projetos análogos, em praças 

protegidas pelo Patrimônio Municipal e que estejam inseridas no Programa Adoro BH, 

dispensando sua submissão ao CDPCM.  

Frisamos que a aprovação da proposta pelo CDPCM não dispensa a necessidade de submissão 

do material à ASCOM da FMC, que tratará dos trâmites de análise e eventual adequação de 

textos informativos. 

Tendo em vista o exposto, encaminhamos o projeto para análise e deliberação do CDPCM-BH. 

 

Belo Horizonte, 03 de fevereiro 2022 

 

Luiza Alana Fontes Moraes Silveira de Souza 

Arquiteta Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA 

 


