
 
PROJETO BÁSICO 

 
 
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Registro/SP 

OBJETO: Sinalização Turística 

ENDEREÇO: Av. Marginal Castelo Branco, s/n – Centro - Registro/SP 

 
 
APRESENTAÇÃO: 
 

A cidade de Registro vem se consolidando cada vez mais como um 
destino turístico no Estado de São Paulo pela rica história, incluindo a 
colonização japonesa forte e ainda presente no município, além de 
atrativos únicos no País, como o case de sucesso “Rota do Chá”, hoje 
presente nas mídias nacionais e internacionais, contribuindo 
significativamente com aumento do fluxo turístico no município. 
Registro está localizado entre duas importantes capitais do país, Curitiba e 
São Paulo, sendo passagem para milhares de turistas que transitam pela 
BR 116. Para tanto, o projeto de implantação de Placas de Sinalização 
Turística visa melhorar a infraestrutura do município a fim de oferecer aos 
munícipes e turistas, maiores informações quanto à localidade do seu 
destino. A proposta visa melhorar a infraestrutura do município a fim de 
oferecer aos turistas a facilidade para localizar os atrativos turísticos, assim 
como orientar o deslocamento destes no interior do município. A 
implantação do projeto, além do exposto, contribuirá para a valorização da 
paisagem urbana, racionalizando o uso e padronizando as informações. 

 
OBJETIVOS: 
 

Realização de Sinalização Turística no Município de Registro/SP. 
Caracterizada pela implantação de suportes e placas de sinalização vertical 
viária turística em diversos endereços, de orientação de destino e de 
identificação turística, com fornecimento de material e mão-de-obra, 
conforme especificações técnicas, com objetivo de informar aos visitantes 
os locais corretos e as melhores formas de se chegar a um atrativo, com o 
intuito de aprimorar o fluxo turístico do município, de forma a acolher 
corretamente o turista no local, garantindo mobilidade urbana e turística. A 
sinalização turística atualizada facilita inclusive a criação de novos roteiros 
turísticos pela cidade. 



 
GENERALIDADES: 
 

Realização de Sinalização Turística no Município de Registro/SP. 
Caracterizada pela implantação de suportes e placas de sinalização vertical 
viária turística em diversos endereços, de orientação de destino e de 
identificação turística, com fornecimento de material e mão-de-obra, 
conforme especificações técnicas abaixo.  
 

 
 

. 
REFERÊNCIAS: 
 
 
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 
 

Desenvolvido em conformidade com o MANUAL BRASILEIRO 
DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO e o GUIA BRASILEIRO DE 
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA e demais normas técnica vigentes, de 
acordo os estudos e determinações da Secretaria Municipal de 
Cultura, Turismo e Economia Criativa, em busca da melhor 
orientação aos turistas no município. 
 

Basicamente representado por Placas de Sinalização Turística 
composto por um conjunto de sinais, símbolos e textos aplicados 
sobre dispositivos fixos, na posição vertical, com o objetivo de 
fornecer mensagens de caráter permanente por meio de legendas 
ou símbolos, com proposito de orientar e indicar a forma no sistema 
viário, de forma segura e eficiente com o conforto e segurança do 
usuário com a finalidade de direcionar e auxiliar para atingir os 
destinos pretendidos.  
 

Dessa forma, para garantir sua homogeneidade e eficácia, foi 
concebida e implantada de forma a assegurar a aplicação dos 
seguintes objetivos e princípios básicos: 
 
Legalidade 
• Observando o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro – CTB 
e nas Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – Contran e da 
legislação de preservação de sítios tombados pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan e protegidos pela 
Lei de Arqueologia. 



 
Padronização 
• Seguindo um padrão preestabelecido quanto a: forma e cores dos 
sinais, letras, tarjas, orlas, setas e pictogramas; aplicação – 
situações idênticas sinalizadas da 
mesma forma; colocação na via ou nas localidades. 
 
Visibilidade, Legibilidade e Segurança 
• Permitindo ser visualizada e lida a uma distância que permita 
segurança e tempo hábil para a tomada de decisão, de forma a 
evitar hesitação e manobras bruscas. 
• Selecionando trajetos de fácil compreensão para os usuários, com 
o objetivo de valorizar os aspectos de interesse cultural e turístico, 
levando em conta a segurança do trânsito. 
• Garantindo a integridade dos monumentos destacados e impedir 
que a sinalização interfira em sua visualização. 
• Resguardando as peculiaridades dos sítios. 
 
Suficiência 
• Oferecendo as mensagens necessárias a fim de atender os 
deslocamentos dos usuários. 
• Auxiliando na adaptação dos usuários às diversas situações 
viárias. 
 
Continuidade e Coerência 
• Assegurando a continuidade das mensagens até atingir o destino 
pretendido, mantendo coerência nas informações. 
• Ordenando a cadência das mensagens, para garantir precisão e 
confiabilidade. 
 
Atualidade e Valorização 
• Acompanhando a dinâmica dos meios urbano e rural, adequando a 
sinalização a cada nova realidade. 
• Assegurando a valorização da sinalização, mantendo-a atualizada 
e evitando gerar desinformação sucessivas. 
 
Manutenção e Conservação 
• Buscando sempre estar conservada, limpa, bem fixada. 
 
Eficácia da Sinalização 
• Garantindo fácil acesso aos atrativos turísticos. 
• Proporcionando informações por meio da sinalização contribuindo 
de forma fundamental para a difusão do conhecimento dos atrativos 



e para o desenvolvimento da atividade turística, potencializando a 
geração de empregos e divisas, além de permitir a democratização 
do acesso ao bem cultural e sua consequente valorização pela 
comunidade. 
 

 
 
 

RELAÇÃO DE PLACAS 
 
 
 

  

       

 

     



     

          

           

          

          

          

          

    





 



     

         

      

 

    

                         

        



 

    

 

     

            

        



      

      

      

        

      

           

 
 

 
LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS 





 



 
 
Todos os materiais utilizados na execução da Sinalização Turística devem atender 
às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou normas 
vigentes nos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito ou normas 
internacionais consagradas. 

 
 

Registro, 28 de junho de 2022. 
 

Marcos Roberto Barduco Koyama 
Arquiteto e Urbanista CAU: A27075-0 

Assessor Especial de Gestão em Planejamento e Desenvolvimento 
 
 
 

Luis Augusto Vaz de Arruda 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras 


