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tipo de mensagem, função, uso e posicionamento nas vias urbanas. Vejamos 

detalhadamente as características de cada grupo e seus dispositivos de sinalização:  

1 – Sinalização Vertical 

Subsistema da sinalização viária cujo meio de comunicação está na posição vertical, 

normalmente em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo 

mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, através de legendas 

e/ou símbolos pré-reconhecidos e legalmente instituídos. Tem por finalidade transmitir 

aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias 

urbanas e rurais. A sinalização vertical é classificada de acordo com sua função, 

compreendendo os seguintes tipos: 

1.1 Sinalização Vertical de Regulamentação; 

As placas de regulamentação têm por finalidade informar os usuários sobre condições, 

proibições, obrigações ou restrições no uso da via. Suas mensagens são imperativas e 

o desrespeito a elas constitui infração.  

• Formas e cores 

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, nas seguintes cores: 

Fundo – branco 

Tarja – vermelha 

Orla – vermelha 

Símbolo – Preto   

Letras – Pretas                 Obrigação                  Proibição 

 

Constituem exceção quanto à forma, os sinais:   

(Parada Obrigatória)    (Dê a Preferência) 

Fundo: Vermelho     Fundo: Branco 

Letras: Brancas     Letras: Vermelha 

Orla Interna: Branca        (Parada Obrigatória)                                                     (Dê a Preferência) 

Orla Externa: Vermelha     
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Conjunto de placas de regulamentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Placas de Regulamentação. 2010 

 

1.2 – Sinalização Vertical de Advertência 

Tem por finalidade alertar os usuários da via sobre condições potencialmente 
perigosas, indicando sua natureza. 

 

• Formas e Cores 

A forma padrão do sinal de advertência é quadrada, devendo uma das diagonais 

ficar na posição vertical, nas seguintes cores: 

Fundo – Amarelo 

Orla Interna – Preta  

Orla Externa – Amarela  

Símbolos e/ou Legenda: Pretos  

 

Constituem exceção quanto à cor, os sinais: 
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(Obras)  

Fundo e orla externa laranja.  

(Semáforo à frente)  

Símbolo nas cores preta, vermelha, amarela e verde;  

Quando empregado em Obras o fundo é laranja. 

 

Constituem exceção quanto à forma, os sinais:  

 (Sentido Único) e (Sentido Duplo)  

Fundo: Amarelo. 

Orla Interna: Preta.  

Orla Externa: Amarela. 

Seta: Preta. 

(Cruz de Santo André) 

Fundo: Amarelo. 

Orlas: Preta.  

 

Conjunto de placas de advertência: 

 

Figura 36. Placas de Advertência. 2010 
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1.3 – Sinalização Vertical de Indicação  

Têm por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de interesse; orientar 

condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, distâncias e serviços 

auxiliares, podendo também educar o usuário. Suas mensagens são informativas ou 

educativas. São placas de identificação de rodovias e estradas (Pan-americanas 

federais e estaduais); de municípios; de regiões de interesse de tráfego e 

logradouros; de pontes, viadutos, túneis e passarelas; de identificação 

quilométrica; de limite de municípios, divisa de estados, fronteira e perímetro 

urbano; e de pedágio. 

Há ainda placas de orientação de destino (placas indicativas de sentido ou direção; 

placas indicativas de distância; e placas diagramadas). Há também placas educativas 

e placas de serviços auxiliares, estas podendo ser placas para condutores e placas 

para pedestres. 

Finalmente, há placas que indicam atrativos turísticos (naturais, históricos, culturais, 

locais para prática de esportes, áreas de recreação e locais para atividades de 

interesse turístico). As placas podem indicar, de maneira geral, o atrativo turístico, o 

sentido de direção do atrativo turístico e a distância do atrativo turístico.  

Conjunto de placas de indicação: 

 

Figura 37. Placas de Indicação. 2010 
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• Formas e Cores 

Fundo – Azul       

Orla Interna – Branca      

Orla Externa – Azul     

Tarja, Seta e Legendas – Brancas     

Forma – retangular, com lado maior na horizontal 

Fundo – Verde  

Orla Interna – Branca  

Orla Externa - Verde 

Tarja, Legendas e Setas - Brancas   

Conjunto de placas de atrativos turísticos: 

 

Figura 38. Placas de Atrativos Turísticos. 2010 
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• Formas e Cores 

Fundo – marrom 

Orla Interna – Branca 

Orla Externa – Marrom 

Legendas – Branca 

Pictogramas – Preto  

Conjunto de placas de serviços auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 39. Placas de Serviços Auxiliares. 2010 

 

• Formas e Cores 

Fundo – Azul 

Quadro Interno – Azul 

Seta e Legenda – Branca  

Pictograma – Preto 
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2- 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. Têm 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. Em 

casos específicos, têm poder de regulamentação.  

 

2. 1 – Características 

• Padrão de Traçado: 

- Contínuo: são linhas sem interrupção pelo trecho da via onde estão demarcando; 

podem estar longitudinalmente ou transversalmente apostas à via. 

- Tracejado ou Seccionado: são linhas interrompidas, com espaçamentos 

respectivamente de extensão igual ou maior que o traço. 

- Símbolos e Legendas: são informações escritas ou desenhadas no pavimento, 

indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente. 

• Cores 

- Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos; na delimitação de 

espaços proibidos para estacionamento e/ou parada e na marcação de obstáculos. 

- Vermelha: utilizada para proporcionar contraste, quando necessário, entre a marca 

viária e o pavimento das ciclofaixas e/ou ciclovias, na parte interna destas, associada 

à linha de bordo branca ou de linha de divisão de fluxo de mesmo sentido e nos 

símbolos de hospitais e farmácias (cruz). 

- Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação de 

trechos de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em 

condições especiais; na marcação de faixas de travessias de pedestres, símbolos e 

legendas. 

- Azul: utilizada nas pinturas de símbolos de pessoas portadoras de deficiência física, 

em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque. 

- Preta: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura. 
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2.2 - Classificação  

A - Marcas Longitudinais - separam e ordenam as correntes de tráfego  

B - Marcas Transversais - ordenam os deslocamentos frontais dos veículos  

C - Marcas de Canalização - direcionam a circulação de veículos  

D - Marcas de Delimitação e Controle de Estacionamento e/ou Parada - para 

áreas onde é proibido ou regulamentado o estacionamento e a parada de veículos  

E - Inscrições no Pavimento - melhoram a percepção do condutor quanto às 

características de utilização da via. Setas indicativas de posicionamento na pista para 

a execução de movimentos. 

2.3 – Visualizações (alguns exemplos) 

A - Marcas Longitudinais  

(Linhas de divisão de fluxos opostos - AMARELA) 

 Simples Contínua  Simples Seccionada 

 

Dupla Contínua      Contínua/Seccionada 

 

 Dupla Seccionada 

Figura 40 – Marcas Longitudinais I. 2010 

 

(Linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido - BRANCA) 

 Contínua   Seccionada 
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 Linhas de bordo (BRANCA) 

Figura 41 – Marcas Longitudinais II. 2010 

 

B - Marcas Transversais 

 Linhas de retenção (BRANCA) 

 Linhas de estímulo à redução de velocidade (BRANCA) 

 Linha de "Dê a preferência" 

Faixa de travessia de pedestres (BRANCA) 

 Tipo Zebrada    Tipo Paralela 

Figura 42 – Marcas Transversais. 2010 

Marcação de Área de Conflito (AMARELA) 

     

 

 

 

 

Figura 43 – Entrecruzamento. Vladimir Oliveira. 2010 
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C - Marcas de Canalização 

  

Separação de fluxo de tráfego de sentidos opostos 

          

Separação de fluxo de tráfego de mesmo sentido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

D - Marcas de Delimitação e Controle de Estacionamento e/ou Parada 

Linhas de Indicação de Proibição de Estacionamento e/ou Parada (AMARELA) 

  

Marca Delimitadora de Parada de Veículos Específicos (AMARELA) 

  

Marca Delimitadora de Estacionamento Regulamentado     (BRANCA) - Em ângulo. 

Figura 44 – Marcas de canalização. 2010 

Figura 45 – Zebrada. Vladimir Oliveira, 2010 
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Figura 46 – Marcas de Delimitação. 2010 

E - Inscrições no Pavimento 

 

 

 

 

 

Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos 

Figura 47 – Inscrições no Pavimento. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Siga não. Vladimir Oliveira. 2010 

 

2 - Dispositivos de Sinalização Auxiliar; 

São elementos aplicados ao pavimento da via, junto a ela, ou nos obstáculos 

próximos, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação da via. Os dispositivos 

 
Siga em 
frente 

 

 
Vire à  

esquerda 
 

 
Vire à 
direita 

 

 
Siga em 
frente 

ou vire à 
esquerda 

 
Siga em 
frente 

ou vire à 
direita 

 
Retorno à 
esquerda 

 

 
Retorno à 

direita 
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de sinalização auxiliar aumentam a visibilidade dos sinais e chamam a atenção para 

obstáculos no local. São agrupados da seguinte forma: 

A - Dispositivos Delimitadores  

Elementos utilizados para melhorar a percepção do condutor quanto aos limites do 

espaço destinado ao rolamento e a sua separação em faixas de circulação. 

Elemento refletivo nas cores branca, amarela e vermelha. 

          

        Balizadores        Tachas     Tachões 

 

 

  

            Cilindro Delimitador    Figura 49. Dispositivos Delimitadores. 2010 

 

B - Dispositivos de Canalização  

Elementos apostos em série sobre a superfície pavimentada em substituição às guias 

quando não for possível a construção imediata das mesmas ou para evitar que 

veículos transponham determinado local ou faixa de tráfego. 

 Prismas         Segregadores 

Figura 50. Dispositivos de Canalização. 2010 
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C - Dispositivos de Sinalização de Alerta 

Conjunto de elementos colocados ou aplicados junto ou nos obstáculos e ao longo de 

curvas horizontais, com o objetivo de melhorar a percepção do condutor quanto a 

possíveis mudanças bruscas no alinhamento horizontal da via. 

C1 - Marcação de Obstáculos 

      

Obstáculos 
com 

passagem só 
pela direita 

 

Obstáculos com 
passagem por ambos 

os 
lados 

Obstáculos 
com  

passagem só 
pela esquerda 

Parte 
superior 

do 
obstáculo 

 

C2 - Marcadores de Perigo 

   Passagem deverá                  Passagem deverá                        Passagem deverá 
             ser feita pela direita                       ser feita tanto pela direita        esquerda 
                                                                  como pela esquerda 
 

Figura 51. Dispositivos de Sinalização de Alerta. 2010 

 

C2 - Marcadores de Alinhamento 
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D - Dispositivos de Uso Temporário 

Elementos utilizados em situações especiais e temporários como obras ou situações 

de emergência ou perigo. 

               

            Cone                         Cilindro               Balizador Móvel            Tambores 

 

     

             Fita Zebrada                Cavaletes                  Barreiras (móveis e fixas) 

 

    

               Tapumes       Gradis                   Elementos Luminosos  
Complementares 
 

        

Bandeirolas           Faixas 
  

Figura 52. Dispositivos de Uso Temporário. 2010 
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3 – Luminosos 

Se utilizam de recursos luminosos para proporcionar melhores condições de 

visualização da sinalização, ou que, conjugados a elementos eletrônicos, permitem a 

variação da sinalização ou de mensagens, como por exemplo: 

Painel Eletrônico e Painel com Setas Luminosas 

 

Figura 53. Dispositivos Luminosos. 201 

4 - Sinais Sonoros  

(de agentes da autoridade de trânsito) 

Sinal de apito Significado Emprego 

Um silvo breve Seguir Liberar o trânsito em     
direção/sentido indicado pelo 
agente 

Dois silvos breves Parar Indicar parada 

obrigatória. 

 

Um silvo longo 

 

Diminuir a marcha 

Quando for necessário fazer 

diminuir a marcha dos 
veículos. 

Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos 

agentes. 

5 - Gestos do Agente de Trânsito e do Condutor 

Gestos: 

Correspondem a movimentos convencionais de braço, para orientar e indicar o 

direito de passagem dos veículos. A sinalização dos agentes prevalece sobre as 

regras de circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito. 

De condutores: 

Válidos para todos os tipos de veículos 
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Gestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. 

Quando executada em interseções, os veículos que já se 

encontrem nela não são obrigados a parar. 

 Ordem de parada para todos os veículos que venham de 

direções que cortem ortogonalmente a direção indicada 

pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do seu 

deslocamento. 

  

Ordem de parada para todos os veículos que venham de 

direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo 

braço estendido, qualquer que seja o sentido do seu 

deslocamento. 

  

 

Ordem de Diminuição de Velocidade 

  

Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é 
dirigida. 

  

 

Ordem de seguir 
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Condutores 

 

Figura 54. Gestos (agentes de trânsito de condutores). 2010 
 

 

A sinalização urbano-viária caracteriza, portanto, um extenso conjunto de aparatos 

técnicos com funções específicas e que se utiliza de importantes elementos de sintaxe 

visual como a forma (geometria clássica – retângulos, quadrados, círculos, setas), a 

cor (luminosas, fluorescentes), a escala, tipografias, os elementos gráficos (ícones, 

pictogramas, flechas), recursos que são empregados para conferir e garantir destaque 

e captura da percepção por parte dos pedestres e condutores de veículos. Esses 

elementos, cravados na paisagem urbana, estruturam uma série de convenções 

apreendidas e assimiladas pelo hábito através das relações cotidianas estabelecidas 

com a cidade e intermediadas pela freqüência de deslocamentos. Configurando uma 

espécie de jogo da memória, a função das placas, a decodificação de suas 

mensagens, por exemplo, se cumpre a partir da memorização de seus componentes, 

da compreensão e assimilação de variáveis como uso e simbologia de cores, 

identificação e compreensão dos pictogramas, relações de posição ao longo das vias.  

No que diz respeito ao aspecto comunicativo, a sinalização viária abarca um tipo de 

comunicação para orientação no espaço urbano, um sistema de comunicação visual 

diretamente vinculado a mobilidade urbana, a sua manutenção e eficácia. De acordo 

com Nogueira Pessôa (2007), “uma forte característica da comunicação transmitida 

pela sinalização é seu enunciado extremamente sintético, para tornar a compreensão 

o mais instantânea possível. Para isto, seu conteúdo deve restringir-se aos 

comunicados objetivos e pontuais ligados ao contexto imediato” (PESSÔA, 2007, 

p.31). Desta forma, a visibilidade da sinalização constitui uma prioridade, haja vista 

que os condutores de automoveis em circulação pelas vias urbanas, devem conseguir 

a certa velocidade, num golpe de vista, visualizar e apreender com clareza e precisão 

a mensagem da placa. 
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Figura 55. “Advinha!” e “Sol Negro”. Vladimir Oliveira. 2011 
 

A linguagem da sinalização está fortemente vinculada ao imaginário da cidade 

contemporânea, constituindo um sistema de comunicação com linguagem e códigos 

próprios, resultado do processo de desenvolvimento das grandes cidades e a 

necessidade de normatizar e aprimorar a mobilidade urbana. Assim, segundo Rafael 

Quintana Orozco (2011), “a sinalização tem por objetivo a regulação dos fluxos 

humanos e motorizados no espaço exterior” (OROZCO, p.38). Apesar da evidente 

padronização, simplicidade e funcionalidade, a sinalização viária possui um rico 

conjunto de atributos estéticos a exemplo do conjunto das placas da sinalização 

vertical, suas cores, suportes ou o forte repertório geométrico e também colorido da 

sinalização horizontal, intervenções pictóricas na superfície urbana. Temos ainda a 

dimensão sonora e corporal que compreende a performance gestual dos agentes de 

transito. É o momento em que o corpo assume o papel diretivo e organizativo de 

outros corpos e automóveis nos deslocamentos pela cidade. Desta maneira, pode-se 

considerar a sinalização urbana também como um sistema que atua, mobiliza, 

interfere, demanda ativação e atenção dos sentidos humanos em relação com o 

entorno urbano. 

Os artistas, ao conceber “a cidade como um terreno de investigações estéticas” 

(Cristina Freire, 1997), atentos e sensíveis ao repertório simbólico-visual urbano, não 

caminham indiferentes a potencialidade plástica e poética da sinalização urbano-viária, 

incluindo-a em diversos projetos artísticos que combinam ações, intervenções e 

apropriações. A experiência estética no contexto da cidade contemporânea favorece e 

propicia aos artistas outros olhares, reflexões e problematizações sobre as diversas 

materialidades, simbologias e suas funções habitais no cotidiano urbano. Desta forma, 

os artistas operam sobre e na cidade, muitas vezes desestabilizando convenções, 
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ressaltando ou trazendo a tona características estéticas do repertório urbano, 

construindo poéticas visuais alicerçadas em sérias e profundas pesquisas que tem 

como fio condutor uma relação sensível e subjetiva com a cidade. Incluir a cidade e 

em particular, elementos que compõem a sinalização urbano-viária em criações 

artísticas, tem se revelado como o percurso criativo de vários artistas. Vejamos alguns 

exemplos:  

 

Camille Kachani - Projeto Invisíveis (2007) e Re –sinal –iz – ação  (2005) 

 
Artista residente em São Paulo, Camille Kachani64 desenvolveu duas obras que 

utilizam elementos da sinalização urbana. Na primeira delas, a série “Invisíveis”, o 

artista traz trabalhos de grandes dimensões feitos em pelúcia sobre lona ou em 

borracha E.V.A. Sobre a série comenta o artista:  

São ícones prosaicos e banais, pinçados na paisagem urbana: 
uma Kombi de carreto, caçambas de lixo e engradados de 
cerveja, retratados em tamanho natural. Chamo-os de objetos 
“invisíveis”, pois mesmo que passemos diariamente por eles 
não os percebemos. Funcionam como metáforas para a 
estreiteza de nosso olhar, cada vez mais insensível e míope à 
realidade das metrópoles. (KACHANI, 2007). 

 

Figura 56. Camille Kachani. 2007 

Para o artista, os objetos representados na série, dentre eles, cones de sinalização 

urbana, caçambas, engradados, objetos banais e funcionais no cotidiano, adquirem 

força pelos materiais utilizados na produção das peças, como a pelúcia e a borracha 

EVA. Ambos usados na fabricação de brinquedos, conferem, segundo o artista, por 

meio de relações afetivas e memórias, “um outro ângulo sobre a trama urbana e seus 

                                                 
64 Site do artista: http://www.camillekachani.com.br/  
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componentes”. E sobre a matéria-prima das obras e seus significados, Camille 

acrescenta: 

Materiais carregados de significados e cores saturadas não 
deixam lugar à indiferença perante as obras (como no caso 
emblemático da caçamba de lixo: ninguém quer tocar numa 
caçamba na rua, mas é praticamente impossível resistir a 
acariciar a caçamba de pelúcia). Os elementos “invisíveis” são 
reconduzidos à nossa esfera afetiva por meio de materiais 
evocativos, o que finalmente leva o observador a reavaliar a 
sua relação com o entorno urbano65. 

Outro projeto do artista de interlocução direta com a cidade e que mistura apropriação 

e intervenção urbana é a obra intitulada Re –sinal –iz – ação. Apropriando-se das 

placas que compõem a sinalização de transito, particularmente o conjunto de placas 

de regulamentação e advertência, o artista recria novas placas utilizando plotagem 

sobre poliestireno, inserindo ícones da cultura pop e urbana como forma de reflexão 

crítica sócio-cultural e econômica. Instalando as placas nas ruas das cidades de São 

Paulo e Recife, o artista re-sinalizou e chamou atenção através de sinais de  regulação 

e advertência, para assuntos extremamente contemporâneos como os perigos e 

medos urbanos, o desemprego, a cidade armada, inerte e o Brasil como um país 

revirado, que se encontra de cabeça pra baixo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 KACHANI, 2007, loc. cit. 


