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1. GENERALIDADES 
 O projeto de sinalização foi elaborado segundo as modernas técnicas de Engenharia 
de Tráfego, objetivando basicamente: regulamentar o uso da via urbana, advertir o usuário 
sobre a ocorrência e natureza de situações potencialmente perigosas e informar 
eficientemente. 
 Constituíram peças fundamentais à definição do presente item de projeto a Lei n.º 
9.503, de 23 de setembro de 1997, atualizada pela Lei n.º 9.602, de 21 de janeiro de 1998 
e resoluções posteriores do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN – que definem o 
Código de Trânsito Brasileiro, bem como as instruções normativas do DNIT (ANTIGO DNER) 
em vigor. 
 

2. DESCRIÇÃO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E MATERIAIS 
 
 O projeto abrange a sinalização vertical e horizontal da via urbana. A segurança do 
usuário será obtida através do correto posicionamento e padronização de formas, cores, 
símbolos e dimensões, de modo a proporcionar identificação imediata e legibilidade fácil, 
considerada a velocidade diretriz na fixação dos padrões e dimensões. 
 A percepção da sinalização, à noite, em condições adversas de clima, é assegurada 
através de conveniente material refletivo utilizado na sinalização. 
 

3. SINALIZAÇÃO VERTICAL 
 
 É um subsistema de sinalização viária, que se utiliza de placas, onde o meio de 
comunicação (sinal) está na posição vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, 
transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, diante 
símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas. 
As placas, classificadas de acordo com as suas funções, são agrupadas em um dos 
seguintes tipos de sinalização vertical: 
Ø Sinalização de Regulamentação; 
Ø Sinalização de Advertência; 
Ø Sinalização de Indicação. 
  

3.1 Sinalização de Regulamentação 
 Tem por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou 
restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e seu desrespeito constitui 
infração. 

3.2 Sinalização de Advertência 
 Tem por finalidade alertar aos usuários da via para condições potencialmente 
perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação. 
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3.3 Sinalização de Indicação 
 Tem por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de interesse, bem como 
orientar condutores de veículos quanto aos percursos, os destinos, as distâncias e os 
serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação do usuário. Suas 
mensagens possuem um caráter meramente informativo ou educativo, não constituindo 
imposição. 
Materiais 
Os materiais a serem aplicados na confecção das placas, são os seguintes: 

3.4 Suporte das Placas 
 Os suportes das placas serão de parajú, com 3.200mm de comprimento, 80x80mm 
de espessura. 

3.5 Placas 
 A chapa a ser utilizada para as placas deverá ser de aço n° 16, sendo a pintura 
metálica primer nas faces, esmalte sintético no verso e película refletiva "FLATTOP". 
 

4. FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS 
 
 Todas as faixas para travessia de pedestres deverão ser elevadas conforme projeto 
obedecendo os padrões estabelecidos na resolução n° 495 do CONSELHO NACIONAL DE 
TRÂNSITO – CONTRAN. 
 

5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
 
 É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos 
e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. 
Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os 
deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a 
obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. 

5.1 Características 
 Diferentemente dos sinais verticais, a sinalização horizontal mantém alguns padrões 
cuja mescla e a forma de coloração na via definem os diversos tipos de sinais. 
Padrão de Traçado 
 
Seu padrão de traçado pode ser: 
Ø CONTÍNUA: são as linhas sem interrupção pelo trecho da via onde estão demarcando; 

podem estar longitudinalmente ou transversalmente apostas à via. 
Ø TRACEJADA OU SECCIONADA: são linhas seccionadas com espaçamentos de 

extensão igual ou maior que o traço. 
Ø SÍMBOLOS E LEGENDAS: são informações escritas ou desenhadas no pavimento 

indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente. 
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Cores 
 
A sinalização horizontal utilizada, apresenta três cores: 
 
Ø AMARELA: para a regulação de fluxos de sentidos opostos. 
Ø VERMELHA: utilizada na regulação do espaço destinado ao deslocamento de 

bicicletas leves (ciclovias). 
Ø BRANCA:para a regulação de fluxos de mesmo sentido e na marcação de faixas de 

travessias de pedestres; na pintura de símbolos e legendas. 
 
Classificação 
 
A sinalização horizontal é classificada em: 
 
Ø Marcas longitudinais; 
Ø Marcas transversais; 
Ø Marcas de canalização; 
Ø Inscrições no pavimento. 
 
Materiais 
 
A pintura da sinalização horizontal será executada com taxa de aplicação é de 0,80L/m² 
com vida útil de 2 a 3 anos. 
 
 
 
 
















