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Resumo 

O presente estudo analisa a forma como foram instalados os sinais luminosos na cidade de Laguna, não 

deixando de se considerar a perspectiva histórica da cidade e os conceitos de urbanismo que regem a forma 

como a cidade se desenvolve. Hoje existem apenas dois métodos de avaliação para a instalação de semáforos 

em um centro urbano: o MUTCD (MANUAL ON UNIFORM TRAFFIC CONTROL DEVICES) dos Estados 

Unidos; e a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de São Paulo, sendo esta baseada no MUTCD. Em 

cada lugar no mundo existe uma necessidade específica, desta forma sabe-se da dificuldade do estabelecimento 

de um padrão para a aplicação universal. Enquanto isso, na maioria das cidades do mundo, os semáforos são 

instalados por bom senso e por demagogia política. 

Palavras-chave: Sinal luminoso. Infraestrutura Urbana. Sistema Viário. 

 

Abstract 

This report analyzes the form how was installed the light sign in Laguna city, under the historic perspective of 

the city and the concepts of urbanism that rule the form how the cities if developing. Today we have just two 

methods of avaliation to the install of the light sign in a urban center: the MUTCD (MANUAL ON UNIFORM 

TRAFFIC CONTROL DEVICES) of the United States; and the CET (Company of Traffic Engineering) from 

São Paulo, being this one based on the MUTCD. Each place of the world have a specific need, by the way we 

know the difficulty of the establishment of a standard to the universal application. Meanwhile, in the majority 

of world cities, the light sign was installed in a common sense and by politic demagogy. 

Keywords: Light sign. Urban infrastructure. Road system. 

 

INTRODUÇÃO 

O crescimento da cidade de Laguna se deu sem a preocupação de planejamento da infraestrutura viária. O 

tráfego sempre foi um problema quando analisado mais detalhadamente, quando é possível ver as 

consequências provindas da má administração e, também, da má qualidade física das vias. 

Não apenas o tratamento das vias, o tratamento da sinalização viária é um problema que tem de ser resolvido a 

partir do levantamento da necessidade de instalação. Responsáveis técnicos devem ser consultados para a 

elaboração de um plano que torne o pedestre como foco e o carro como mal necessário. O Plano Nacional de 

Mobilidade Urbana, aprovado recentemente em 2012, vem como instrumento a ser utilizado pelas cidades, 

principalmente as que estão elaborando o plano diretor, para que sua mobilidade urbana seja um fator relevante 

a ser considerado na cidade, buscando melhor qualidade para a circulação de pedestres e veículos. 

Ainda é muito discutido o modo como se deve ser instalado os sinais luminosos nos centros urbanos. Não 

existem padrões universais para ser utilizada, cada cidade no mundo possui uma característica especifica e, 

portanto, deve ser analisado em particular para se encontrar a melhor maneira de resolver o entrave do fluxo de 

carros.  

Na maioria das vezes, quando são instalados de forma indevida, os semáforos acabam atrapalhando o trânsito e 

gerando transtornos para a população. A instalação deve ser analisada com cuidado, fazendo um estudo 

minucioso da real necessidade para o local. 
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1 A INFRAESTRUTURA URBANA 

A infraestrutura urbana vem acompanhando o crescimento das cidades junto às suas diferentes etapas até a 

atualidade e seu desenvolvimento é tão antigo quanto à evolução das cidades. Mascaró e Yoshinaga (2005) 

analisam a cidade não apenas como a combinação de áreas edificadas e áreas livres relacionadas entre si, mas 

também como do espaço urbano fazem parte as redes de infraestrutura que viabilizam seu funcionamento. 

Para melhor entendimento de como a infraestrutura de uma cidade se comporta, vários autores atribuem formas 

de classificação que melhoram sua compreensão. A divisão dos sistemas de redes de infraestrutura, dos autores 

Mascaró e Yoshinaga, por exemplo, facilita a compreensão e legibilidade para estudo; esses sistemas são 

classificados segundo sua função, sua localização no espaço urbano e seu princípio de funcionamento. Outra 

forma de divisão, dos autores Zmitrowicz e Neto (1997), também pode ser utilizada, sua metodologia classifica 

os sistemas de infraestrutura em subsistemas: viários, drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotos 

sanitários, energético e comunicações. Desta forma, Zmitrowicz e Neto são mais específicos em suas 

abordagens. 

Neste artigo, consideraremos a divisão da infraestrutura urbana por subsistemas: viário, que compreende as 

redes de circulação para receber veículos e pedestres; drenagem pluvial, compreendendo as estruturas 

referentes ao escoamento da água da chuva; abastecimento de água potável e sua infraestrutura referente; rede 

de esgotos sanitários; subsistema energético, que são energia elétrica e gás; e comunicações, que compreendem 

a rede telefônica e a rede de televisão a cabo. 

Focar-se-á no sistema viário. O sistema viário é o que tem o maior custo na questão de investimento em 

infraestrutura, seu custo total varia de 30 a 35% em relação aos outros sistemas. Sabe-se que a primeira rede a 

aparecer é a rede viária que vem desde as antigas vias romanas. Porém “é a partir do surgimento do automóvel 

que se produz a maior evolução dos tipos de pavimentos.” (MASCARÓ e YOSHINAGA 2005). 

O sistema de conexão entre os bairros se dá por ele. É o meio utilizado para se locomover no centro da cidade 

respeitando a hierarquia de velocidades, sinalizações etc. Tanto pedestres como automóveis se utilizam desse 

sistema para se descolar. Desta forma, a qualidade deste deve ser alta para que se tenha o melhor benefício no 

que diz respeito à eficiência de locomoção das pessoas. 

 

2 POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA 

 

2.1 ANÁLISE DO PLANO NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA 

 

O Plano Nacional de Mobilidade Urbana, instrumento utilizado para a aprovação da lei n 12.587, de 3 de 

janeiro de 2012, considera a sinalização viária e de trânsito como infraestrutura de mobilidade urbana, sendo 

portanto: placas, faixas de pedestres, sinais luminosos, toda sinalização necessária para o entendimento do 

funcionamento da via de circulação urbana. Desta forma, entende-se a necessidade da correta aplicação desses 

instrumentos de sinalização para que se tenha a efetividade na prestação dos serviços de locomoção urbana; 

caso não seja aplicado corretamente, o órgão ou entidade de transito com responsabilidade sobre a via responde 

pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação, de acordo com o Art. 90, capítulo VII, do Código de 

Trânsito Brasileiro. 

Para que não se barre na lei, antes de se instalar qualquer tipo de sinalização em vias urbanas, deve-se realizar 

um estudo de necessidades, na melhor das hipóteses seguindo o manual MUTCD ou o de CET-SP, para a 

compreensão dos problemas que estão ocorrendo e verificar as possibilidades viáveis de aplicação junto a 

técnicos da área competentes. O estudo considerará os aspectos de segurança viária, fluxo de pedestres, fluxo 

de veículos, aspectos urbanísticos pertinentes à qualidade urbana, resolvendo os problemas vigentes e os 

impactos causados na aplicação dele. 
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3 CIDADE DE LAGUNA 

 

3.1 HISTÓRIA 

 

A cidade de Laguna foi fundada em 1676, quando ainda se chamava vila Santo Antônio dos Anjos, e por muito 

tempo foi considerado um ponto estratégico por ser a vila mais meridional das colônias de Portugal antes de se 

chegar ao Rio da Prata, servia como ponto de abastecimento para as embarcações que iam para o sul da 

América. Elevou-se a categoria de cidade apenas em 1847 sendo a terceira cidade mais antiga do estado de 

Santa Catarina. 

Em 1839 foi palco da Guerra dos Farrapos e sede da Republica Juliana, tornando-se um estado independente ao 

império brasileiro junto com a republica Piratini, localizada no Rio Grande do Sul. Até hoje é lembrada por ser 

a terra de Anita Garibaldi, considerada heroína de dois mundos, a qual lutou na guerra dos farrapos junto de seu 

marido Giuseppe Garibaldi. 

Laguna foi colonizada em duas etapas: a primeira, no século XVIII, meados de 1740, onde foi desbravada a 

região costeira da lagoa Santo Antônio dos Anjos; e a segunda, na primeira metade do século XIX, com o 

crescimento do porto, os chamados portugueses do continente trouxeram o desenvolvimento econômico para a 

cidade “Foram eles que injetaram o dinheiro no local, formando a cadeira genealógica (famílias tradicionais) e 

a cultura lagunense”, acrescenta o historiador lagunense Antônio Carlos Marega em citação no site da 

Prefeitura Municipal de Laguna. O crescimento da cidade se deu a partir do centro histórico preservado onde 

era o centro de atracação dos barcos que se refugiavam na lagoa Santo Antônio dos Anjos e dos que vinham da 

região serrana descendo com os produtos para comercializá-los no cais de Laguna. Era o epicentro econômico 

da região sul do Brasil. No inicio do século XX, com a vinda da ferrovia Tereza Cristina e a construção da 

ponte da Cabeçuda, a cidade cresceu tanto economicamente, com a chegada do carvão pelos trens de carga e 

sua exportação através do porto, quanto em área: desenvolvendo em direção à região do bairro Magalhães e 

Mar Grosso, e onde hoje é conhecido como bairro Campo de Fora e bairro Progresso. 

Na metade do século XX a cidade ganhou outro panorama econômico, o turístico. Nessa época foi chancelada 

pelo IPHAN a poligonal de tombamento, onde hoje se situa o centro histórico preservado. Por essa condição, 

essa região se tornou delicada na questão da resolução de problemas como ruas e calçadas estreitas, tornando-se 

desconfortável o trânsito tanto de pedestres como de automóveis pelas mediações do centro histórico. 

O problema da mobilidade dentro da cidade de Laguna não advém do fato de ela ser uma cidade histórica, pois 

a região tombada pelo IPHAN se limita apenas na poligonal, mas provém da consequência da cidade ter 

crescido sem comprometimento com o planejamento e a previsão de médio e longo prazo para o 

desenvolvimento da região. 

 

3.2 A SITUAÇÃO ATUAL DE LAGUNA 

 

Laguna hoje é reconhecida nacionalmente como destino turístico pelos seus atrativos naturais e paisagísticos, 

gastronômicos, históricos, sendo rota de milhares de turistas principalmente no período de carnaval, quando a 

cidade passa a comportar mais de 400 mil pessoas de acordo com a Secretaria de Turismo de Laguna. A 

economia principal gira no turismo que leva em consideração a pesca artesanal, as paisagens naturais e a 

história e vários esforços são feitos por parte da prefeitura para que sempre seja investido nas potencialidades 

que a cidade possui. 

Muito tem sido feito para que a infraestrutura da cidade comporte tamanho contingente populacional nas altas 

temporadas. Decisões, inclusive, tomadas de imediato para que se buscasse resultado rápido, porém sem se 

pensar em longo prazo, culminaram em obras ineficientes e precárias. Especificamente no centro da cidade, na 

orla da lagoa, foi colocado pavimento intertravado substituindo o antigo de blocos de pedra, pouco tempo 

depois o chão começou a ceder devido ao alto fluxo de automóveis de pequeno e grande porte; obviamente, a 

colocação do novo pavimento foi feita de forma equivocada e em várias situações houve a necessidade de sua 

recolocação e re-recolocação (sic), isso aconteceu por não se levar em consideração que aquela área é passível 
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de erosão, ocasionada pelo aterro ali feito no século passado. Tal ocorrência mostra a falta de planejamento e a 

busca pela rápida execução a fim de resolver o problema de imediato. 

A malha urbana da cidade se resolveu sempre em relação à lagoa, usufruindo do seu perímetro desde a entrada 

do molhes da barra até o inicio da ponte do bairro da Cabeçuda, porém, a estrada que liga os bairros da cidade 

entrou rasgando o tecido urbano cortando o meio de bairros e invadindo áreas que deveriam ser apenas de fluxo 

local. Essa falta de (ou mal) planejamento da estrada de acesso à cidade desencadeia vários fatores maléficos 

que tornam muitas vezes ausentes a habitabilidade nesses bairros. O bairro Magalhães, por exemplo, que já fora 

objeto de estudo em disciplinas de Arquitetura e Urbanismo da UDESC (Universidade do Estado de Santa 

Catarina), localizada na própria cidade, possui uma peculiaridade de possuir uma via de alto fluxo cortando seu 

meio, dividindo-o simbolicamente em duas partes e nomeados carinhosamente como “lado de cá da via” e 

“lado de lá da via”. 

O desenho orgânico das vias se dá por essa adaptação ao meio existente sem a falta de planejamento. Muitos 

cruzamentos geram fluxos indesejáveis e alto volume de carros, diminuindo a velocidade da via em altas 

temporadas ou horários de pico. Em vários casos, a falta e a péssima sinalização de trânsito, muitas vezes não 

seguindo os padrões dos órgãos de trânsito responsáveis, contribui significativamente no problema de fluxo de 

carros, tendo muitas vezes que valer do bom senso dos motoristas no dia-a-dia. 

 

4 O USO DOS SEMÁFOROS 

 

4.1 BENEFÍCIOS E CRITÉRIOS 

 

De acordo com Luiz Vilanova, especialista em controle e monitoração de trânsito em São Paulo, quando 

instalado corretamente, os sinais luminosos propiciam a diminuição de acidentes e um maior conforto entre 

veículos e pedestres. Porém, caso contrário, se instalado de forma errônea e em locais onde sua presença é 

inadequada, causa aumento no número de paradas, do tempo de espera de veículos e pedestres, do número de 

acidentes etc. Desta maneira, constata-se que se depende da confiança na metodologia que o técnico vai utilizar 

na hora de decidir se um novo semáforo deve ser implantado. Hoje em dia se vale da experiência e do “bom 

senso” para se tomar tal decisão. 
“Uma das piores consequências de não se ter uma padronização de critérios é 

que ficamos à mercê de políticos demagogos que querem agradar a população 

sem se preocupar, realmente, se o semáforo vai diminuir ou aumentar o índice de 

acidentes. Com que base podemos negar o semáforo que seus eleitores pediram? 

Opinião por opinião, a do vereador vai ter, obviamente, muito mais peso do que 

a do técnico de trânsito. É o preço que temos de pagar pela falta de 

profissionalismo que prolifera em nossa área.” Luiz Vilanova 

Atualmente ainda não há critérios universais que possam ser utilizados como referência para a elaboração de 

um projeto de instalação de semáforos. É deplorável verificar que eles são implantados há mais de cem anos e 

que até agora a engenharia de tráfego ou qualquer órgão de trânsito ainda não tenha elaborado um manual. Não 

é a falta de vontade, mas sim a complexidade de se elaborar critérios que agreguem várias culturas e países de 

maneira geral, atendendo todas as situações muitas vezes particulares de cada local, afirma o especialista Luiz 

Vilanova. 

De acordo com Luiz Vilanova, “para que um manual de trânsito possa ser importado, devem existir duas 

condições: o documento ser consistente e as regras poderem ser universalizadas.”. Os manuais do MUTCD 

(USA) e do CET –São Paulo são os mais trabalhados nos critérios para a aplicação dos semáforos, Vilanova diz 

ainda que estes não são nem consistentes nem podem ser universais. Vale-nos analisar, portanto, como esses 

dois manuais são tratados para se entender como são suas abordagens e diretrizes em relação à aplicabilidade 

dos semáforos. 

O manual dos Estados Unidos (MANUAL ON UNIFORM TRAFFIC CONTROL DEVICES-MUTCD) leva 

em consideração oito fatores, em que um ou mais devem ser atendidos para que o semáforo seja instalado, são 

eles: 

1 – Fluxo veicular das oito horas 
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2 – Fluxo veicular das quatro horas 

3 – Fluxo veicular na hora de pico 

4 – Fluxo de pedestres 

5 – Travessia de escolares 

6 – Compactação de pelotões em eixos de semáforos coordenados 

7 – Histórico de acidentes 

8 – Organização do trânsito em redes de semáforos 

Os critérios acima mostrados apresentam a análise necessária para o local sendo considerado, principalmente, o 

fluxo veicular, o fluxo de pedestres e o histórico de acidentes que trata dos casos em que a principal razão 

considerada para a implantação de um semáforo num certo local é a gravidade e a frequência dos acidentes que 

ali ocorre. 

No mais, é necessário que um estudo de engenharia comprove que tal implantação acarretará na melhoria geral 

das condições de segurança de tráfego da cidade. 

No caso do manual de sinalização semafórica do CET-São Paulo existe três motivos que norteiam a 

implantação dos semáforos, são relacionados ao: aspecto de segurança viária, fluidez dos veículos e tempo de 

espera dos pedestres. No manual, são analisados os três motivos e estabelecido passo-a-passo mostrando, por 

exemplo, a necessidade da verificação de acidentes com vítimas, identificação de travessias críticas, contagem 

de pedestres nas travessias etc. 

Os dois manuais possuem concordâncias. Os critérios utilizados para levantar as diretrizes necessárias na 

instalação do equipamento de sinalização são semelhantes e correlatos: a preocupação com o fluxo de veículos, 

para que haja o conhecimento da necessidade dos semáforos pelo alto fluxo, gerando segurança e evitando 

transtornos de espera; a questão de fluxo de pedestres e a consideração de seu tempo de espera; e a segurança 

viária que acaba ficando subentendido nos critérios do MUTCD e sendo um dos critérios adotado pelo CET-SP. 

 

4.2 O USO DE SEMÁFOROS EM LAGUNA 

 

Vários pontos nodais do centro urbano se entremeiam buscando espaços mais generosos, em vários casos 

acabam se pensando mais nos carros do que nos pedestres. Uma cultura de valorização automotiva do século 

passado que ainda hoje pode ser vista na gestão urbana de várias cidades. 

Após a implantação dos semáforos no cruzamento da Av. Eng. Colombo Machado Salles com a Av. Calistrato 

Muller Salles e R. Celso Ramos (IMAGEM 01), na R. Prefeito Guimarães Cabral com a travessa Bonifácio Gil 

(IMAGEM 02) e no encontro da Av. João Pinho com a Av. São Joaquim e R. Padre Manoel João (IMAGEM 

03), houve imediato impacto percebido pela população que no dia-a-dia passava por esses locais. 
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IMAGEM 01 - Fonte: Google Maps. Adaptada pelo Autor 

 

 

 
IMAGEM 02 - Fonte: Google Maps. Adaptada pelo Autor 
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IMAGEM 03 - Fonte: Google Maps. Adaptada pelo Autor 

O primeiro pedido de instalação dos semáforos na cidade foi realizado pela primeira vez no ano de 2005, pelo 

vereador João Batista dos Santos nos cruzamentos nas imagens 02 e 03; o segundo requerimento foi feito pelo 

vereador Cleosmar Fernandes, em 2010, para a instalação na mesma localização do pedido do primeiro 

requerimento (imagens 02 e 03), com a justificativa de prevenção de acidentes fatais; e, por ultimo, em 

setembro de 2013, o vereador Thiago Alcides Duarte faz o requerimento de instalação dos semáforos nos três 

pontos antes já ditos (imagens 01, 02 e 03), que, inclusive, já foram instalados, com a justificativa do grande 

fluxo de veículos, o frequente número de colisões e por ser umas das reivindicações mais frequentes pela 

população. 

 A principio, antes de ter sido feito o requerimento de instalação dos semáforos nos pontos indicados nas 

imagens, havia a necessidade de se realizar um estudo em cima dos locais onde eram previstos tais 

equipamentos realizado por um técnico de tráfego capacitado para fazê-lo seguindo algum dos manuais mais 

utilizados tanto no Brasil como em outros países. Porém, percebe-se que houve coincidência com o que o autor 

Luiz Vilanova disse sobre o que na maioria dos casos acontece: ficamos a mercê dos políticos que não querem 

saber se realmente vai acabar com o número de acidentes ou resolver o problema (que nem existe) de fluxo, 

mas querem apenas agradar seus eleitores com propostas pseudo-eficientes afirmando em alta voz que estão 

trazendo progresso para a cidade. 

Antes da instalação dos semáforos, já estava sendo feito melhorias no que diz respeito à sinalização e as 

estratégias de fluxo.  No cruzamento da Av. Calistrato Muller Salles com a Av. Eng. Colombo Machado Salles 

(IMAGEM 04), por exemplo, já se tinha estabelecido estratégias para que fosse possível fazer a passagem em 

vários sentidos da via sem que prejudicasse outros. Da maneira como está na imagem 04, não havia problemas 

de lentidão e esperas desagradáveis; a melhora ainda era possível se fosse revisado e melhorado a sinalização 

existente. 
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IMAGEM 04 - Fonte: Google Maps. Adaptada pelo Autor 

Após serem instalados, sob a perspectiva de melhora de fluxo de carros evitando desagradáveis 

engarrafamentos, o baixo fluxo do local gera longas esperas, no pior dos casos tendo que esperar mais de um 

minuto para que se passe poucos ou nenhum carro nos outros três pontos; as filas enormes que antes não 

chegavam tão longe agora transpassam outros cruzamentos de quarteirões anteriores. Essa espera causa 

impaciência nos motoristas que em vários momentos tem que esperar o semáforo abrir mais de três vezes, o que 

torna massivo passar por essa rota, sendo constante a procura por outros caminhos da cidade. 

 

CONCLUSÃO 

O bom senso agora parece ser mais comum do que se pensa quando se fala em sinalização viária, 

principalmente os sinais luminosos. A forma como realizamos a instalação destes ainda é precária e necessita 

de urgente reformulação. 

O estudo de caso feito mostra o desinteresse por parte dos políticos no que diz respeito à qualidade da 

sinalização de trânsito e ressalta apenas a preocupação em se realizar trabalho rápido. A má qualidade provém 

desses atos e atrapalham o crescimento da cidade no futuro. 

Verificou-se, também, a necessidade da criação de um padrão universal para a instalação dos semáforos, tendo 

em vista a crescente demanda por estudos feitos no campo para a analise formal e o planejamento destes. 

Atualmente, o bom senso tem sido a única forma utilizada na instalação dos sinais luminosos. 
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