
ESTUDO DO SEMÁFORO DA 
AVENIDA DR. LEOBERTO LEAL.

OBJETIVO

Viabilizar o fluxo de veículos no Semáforo da Av Dr 

Leoberto Leal.
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Apresentação do Problema
• Verificamos que os veículos que transitam na

Avenida Dr. Leoberto Leal, sentido UNC ao Centro,

ao chegarem no Semáforo que dá acesso às vias:

Rua Lages, Av. Rotary tendem a ocupar a pista 01

(da esquerda). A Avenida Dr Leoberto Leal, no

sentido acima citado, se apresenta com duas pistas.

• Ocorre que a pista 02 (da direita), naturalmente

está sendo reservada pelos condutores, somente

para os veículos que adentram na Av. Governador

Jorge Lacerda, à direita, haja vista não ter nenhuma

sinalização neste sentido.
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• Consequentemente, os veículos que irão adentrar

na Rua Lages (seguir em frente), e os os veículos

que vão adentrar na Av Rotary (à esquerda),

ocupam a pista 01, criando com isso um acúmulo

desnecessário de veículos na pista 01.

• Cabe ressaltar que verificamos também , no Estudo,

que de cada 20 veículos que circulam na Av Dr

Leoberto Leal, no sentido da UNC ao Centro, 03 vão

para direita, 11 para esquerda e 06 seguem em

frente. Temos então neste cenário, uma fila com

17 veículos na pista 01 e somente 03 veículos na

pista 02.
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• A consequência dessa desorganização é que muitas vezes,

em horário de pico ocorrem engarrafamentos, podendo ser

evitados apenas com o direcionamento:

• Pista 01 (da esquerda), somente para os veículos que vão

adentrar na Av Rotary.

• Pista 02 (da direita), para os veículos que vão adentrar na

rua Lages, e veículos que vão para Av Governador Jorge

Lacerda (à direita).

• Formato atual Sugestão do Estudo
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AÇÕES EXECUTADAS
• Estivemos no Semáforo da Av Dr Leoberto Leal

e através de marcação com cones e sinalização

temporária (Marcas nas pistas com indicação

de sentidos), simulamos a disposição de

veículos no cruzamento, conforme foto

abaixo.
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Av Dr Leoberto Leal
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Formato atual
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Av Dr Leoberto Leal
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AÇÕES COMPLEMENTARES
• Estudamos a hipótese de fazer “direita livre”

para os veículos que transitam na Av Dr

Leoberto Leal, sentido UNC ao Centro, ou seja,

a criação da pista 03.

• Para isso teríamos que retirar algumas vagas

de estacionamento na Av Dr Leoberto Leal, e

da Av Governador Jorge Lacerda.
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CONCLUSÃO

SEMÁFORO LEOBERTO LEAL

• Verificamos no local, que a mudança do

posicionamento dos veículos que vão adentrar

na Rua Lages (em frente), para a pista 02, (que

hoje é na pista 01), apresentou uma grande

melhoria na fluidez do trânsito.
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Direita livre
• Quanto a possibilidade de fazer “direita livre”

para quem circula na Av Dr Leoberto Leal,

sentido UNC para o centro, verificamos que

não seria viável. Devido a grande circulação

de PEDESTRES no local, pois geraria uma

preferência para os veículos em relação ao

pedestre. Constatamos que o pedestre já

encontra dificuldades em atravessar a Av Dr

Leoberto Leal, mesmo estando em cima faixa

a ele destinada, que muitas vezes o faz em

etapas (vai até a metade da pista e espera a

oportunidade para concluir).
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• Quartel em Curitibanos, 16 Julho de 2019.

Osni Ribeiro do Prado

Subtenente PM RR Resp Trânsito GECT
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