
Placas Indicativas do Sítio Urbano

Placas Interpretativas de Mapas e Planos

Placas Interpretativas Verticais

Placas Interpretativas Horizontais

Placas Indicativas de Pedestres

Placas Interpretativas Para Fachadas e Monumentos

Com as rotas definidas,  com os caminhos a serem  percorridos e as 
edificações  classificadas  de  acordo  com as temáticas,  parte-se
agora para a escala humana, analisando a experiência do usuário
pela cidade.  Sendo assim,  definiu-se seis tipologias para compor o 
projeto. São elas:

Quanto a materialidade dos totens, optou-se por utilizar-se o ACM
nas  conas  cores  Bronze   Indiano  e  Branco  Fosco,   destacando-o  na 
paisagem   urbana   porém  sem  tirar  o  foco  do  patrimônio.   A
iluminação  embutida  neutra  (4000k)  também o destaca em dias 
mais escuros e à noite.

SINALIZAÇÃO URBANA

Para proporcionar que o usuário percorra as rotas sem a companhia 
de  um  guia,   os   folders,   livreto  e  site  são  materiais  de  apoio
disponibilizados aos  usuários,  permitindo  que  o  mesmo possa  ter
autonomia quanto ao  turismo,  horários  e  tempo  de  percurso,  ou 
ainda,  se  pretende  realizar  toda a rota  em um mesmo dia ou por 
partes. Os folders tem por objetivo guiar  o  turista  pela  cidade,  e 
indicar os caminhos e as ediindicar os caminhos e as edificações a serem conhecidas;  já  o  site
e o livreto permitem que o usuário possa conhecer  mais sobre cada
edificaçõa presente nas rotas,  seja  através  de  fotos  antigas  ou 
sobre a história do local e de quem ali viveu.

FOLDERS, SITE E LIVRETO

TIPO 1
As placas de tipo  1 são  Placas  Interpretativas 
de Identificação do Sítio Urbano, e elas possuem 
o  objetivo de sinalizar quando o turista  aproxi-
ma-se da área de centro histórico,  e  guia-lo  a 
maiores informações sobre as rotas. Sendo  assim, 
estas serão  implantadas  nos  limites  de  centro 
hihistórico, nas ruas cujo sentido viário levam o tu-
rista para dentro do perímetro de intervenção.

Detalhamento 
Totem Tipo 1

Vista LateralVista Frontal

Vista Superior

Totem Tipo 1

TIPO 2
As  placas de tipo 2 são  Placas  Interpretativas
de  Mapas  e  Planos,  e  seu  objetivo  é  trazer 
maiores  informações  sobre as rotas,   porém  de 
maneira  mais  geral,   indicando  ao  usuário  o 
percurso de cada rota em  mapa,  qual o tempo
necessário para fazer o percurso escolhido, além
de inde informações quanto aos passeios  guiados  e
QR   codes   com   mais   informações   sobre  a
respectiva rota.  Serão  implantadas  nos  locais 
onde  o  turista   possa  analisá-las  com  calma, 
como  nas  praças  e  locais  de  baixo fluxo de 
veículos,  além  do  ponto  de  partida de cada
rota:  o 6º Batalhão de Engenharia  e  Combate 
(início da (início da Rota Militar),  e a Praça  Dr.  Fernando 
Abbott (início das demais rotas).

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral Totem Tipo 2

Detalhamento 
Totem Tipo 2

TIPO 3
As  placas  de  tipo 3 são Placas  Interpretativas 
Verticais,  e seu uso acontecerá  nas  ruas  onde 
há informações gerais importantes sobre o trecho
ou em trechos onde há  informação  de  mais  de 
uma rota. Seu uso acontecerá em locais de maior 
fluxo de veículos e pedestres, e sua verticalidade 
eevita  que  a  placa  impacte  negativamente no
fluxo   de   pessoas  pela  cidade,  barrando  as 
visuais para o centro histórico ou criando pontos 
cegos aos veículos. 

Totem Tipo 3Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral

Detalhamento 
Totem Tipo 3

TIPO 4
As placas de tipo  4  são  Placas  Interpretativas
Horizontais,  que  apesar  de possuírem  o  mesmo 
objetivo   do   tipo   3   quanto   à   informação,  
acontece de forma mais baixa. Seu uso se dá em 
locais  de  menor  fluxo  de   veículos,   como  as
praças e o calçadão.  A inclinação do plano de
visualização  auvisualização  auxilia  a  análise das  informações 
pelo  turista,  e  causa  impacto  visual  menor na
paisagem em relação aos demais tipos. Vista Frontal Vista Lateral

Vista Superior

Detalhamento 
Totem Tipo 4

TIPO 5
As  placas de tipo 5  são  Placas  Indicativas  para 
pedestres, e a implantação destas se dará conforme 
implantação  das  placas  de  tipo  1,  2  e  3.  Pois
tratam-se  de  módulos  que  podem ser encaixados 
nas  placas  de  tipos  já citados anteriormente. Seu
objetivo é indicar a direção de pontos turísticos  da 
cidade  ou  edicidade  ou  edificações  relevantes, que podem  ser 
visitadas  fora  dos roteiros geral e temáticos,  como 
por exemplo a Igreja do Galo ou o Museu da FEB.

Detalhamento 
Totem Tipo 5

Detalhamento 
Totem Tipo 6

Vista Frontal Vista Lateral

Vista Superior

TIPO 6
As placas de tipo 6 são Placas Interpretativas para 
Fachadas ou Monumentos, ou seja, serão fixadas às
edificações,  ressaltando  sua  importância  para  a 
história da cidade ou  ainda,  com  QR  Codes que 
levem    o    usuário   a     informações    sobre    a
edificação.   Este   tipo   de   sinalização    se   faz 
pepertinente  também  nas edificações  que  compõem 
a Rota  da  Memória,  pois diversos  exemplares  da 
rota  não  existem  mais   estão   descaracterizados 
a  ponto  de  não   serem  reconhecidos.   Assim,   a 
sinalização  no  próprio  edifício  indica  o  que  em 
outros tempos  aconteceu ali.

Vista Frontal Vista Lateral

Vista Superior

ACM Bronze Indiano ACM Branco Fosco

Livreto com as edificações

Aceso ao site em:


