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Resumo 

 

Aborda a importância da sinalização como item de segurança da rodovia pois a ocorrência 

de acidentes está associada em parte às más condições ou falta da sinalização. Apresenta 

os tipos, função da sinalização e o resultado de uma pesquisa sobre o status das rodovias 

federais e estaduais com o paralelo das necessidades de intervenção visando um tráfego 

mais seguro. Permite uma reflexão sobre a questão econômica, as responsabilidades e as 

consequências deste importante componente de nossas vias: a sinalização rodoviária.    
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sinalização rodoviária possui papel fundamental na segurança das vias e se torna mais 

essencial à medida que a velocidade e o volume de tráfego crescem. A Pesquisa CNT de 

Rodovias 2014, divulgada no dia 16 de outubro, classificou a sinalização de 57,4% dos 

trechos como regular, ruim ou péssima, ou seja, estado em que podem comprometer a 

segurança dos usuários. O estudo considerou 98.475 km de vias federais e estaduais. 

Assim, as rodovias consideradas inadequadas em relação à sinalização correspondem a 

56.532 km. A classificação foi boa ou ótima para 42,6% da extensão analisada. Na
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avaliação, os técnicos consideraram sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares 

como defensas. 

 

A pintura da faixa central, por exemplo, está em bom estado nos 52,4% do total. Em 40,8% 

está desgastada e em 6,8% não há demarcação na pista. A situação das faixas laterais é 

mais preocupante: a pintura está em bom estado em menos da metade da extensão 

analisada, 44,2%. Em 39,9% a demarcação está desgastada e em 15,9% é inexistente. 

 

Além disso, chama a atenção que, embora sejam necessárias, não há defensas instaladas 

em 45,9% dos trechos. “Esse é um componente que potencializa os riscos das rodovias 

brasileiras, porque reduz a proteção para os usuários”, alerta o diretor executivo da CNT, 

Bruno Batista. Apenas em 11,8% dos casos esses elementos estão presentes em todo o 

percurso em que são relevantes. Em 17,7% estão fixas apenas em parte do trecho em que 

seriam importantes. No restante (24,6%), não foi identificada necessidade da proteção. 

 

A presença de placas de limite de velocidade é observada em 73,6% das rodovias. No 

restante, 26,4% não há a indicação para os motoristas. As placas de indicação – que 

identificam as vias e os locais de interesse, além de orientar motoristas quanto a percursos 

e acessos – estão presentes em 82,9% dos trechos e ausentes em 17,7%. Já as de 

interseção – que indicam cruzamentos ou união de duas ou mais vias – estão presentes em 

57,4% das rodovias, mas não foram identificadas em 42,6% dos casos. Já sobre a 

visibilidade e a legibilidade das placas, os números são positivos: em 82,3% não há mato 

encobrindo a informação das placas e 88% estão totalmente legíveis. 

 

2 SINALIZAÇÃO NAS RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS 

 

2.1 Federais x Estaduais 

 

Entre as rodovias federais, que totalizam 66.170 km analisados, 57,7% da extensão 

apresenta deficiências e foi classificada como péssima, ruim ou regular. Os outros 42,5% 

dos trechos foram considerados bons ou ótimos. No caso das estaduais, que somam 32.305 

km, a situação é semelhante: há problemas em 57,1% da extensão. Outros 42,9% foram 

considerados ótimos ou bons. 
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As concedidas, que somam 18.960 km, apresentam as melhores condições de sinalização: 

75,7 % do total pesquisado está ótimo ou bom. Outros 18,5% estão regulares, 4,1% ruins e 

1,7% péssimos. 

 

A pesquisa avaliou 98.475 km de rodovias pavimentadas, 1.761 km mais que na edição 

anterior. Desses, 62,1% apresentaram alguma deficiência no pavimento, sinalização ou 

geometria da via. Dos trechos analisados, 37,9% apresentaram condições satisfatórias, ou 

seja, foram classificadas como ótimos ou bons. Outros 38,2% estão em condição regular, 

17% foram avaliados como ruins e 6,9% como péssimos. 

 

2.2 Condição das rodovias x acidentes  

 

A probabilidade de um acidente ocorrer em trechos com ausência ou deficiência de 

sinalização é muito alta. Estes acidentes estão associados ao fluxo de veículos, ao fator 

humano e as condições do ambiente. Trechos mal sinalizados representam um perigo em 

potencial.  

 

Principais causas que contribuem para uma sinalização ineficiente: 

 

 fluxo intenso de veículos pesados que provocam desgaste, reduzindo a vida útil 

deste item; 

 sinalização fora das normas do Contran; 

 demora em identificar e atuar sobre os locais críticos; 

 investimentos de baixo custo (projetos deficientes); 

 

Consequências da falta de sinalização ou de sua conservação : 

   

 acidentes constantes de trânsito (90.000 mortes/ano, sendo que 35% decorrentes de 

problemas ligados a sinalização); 

 gastos com indenizações em geral; 

 despesas hospitalares;   

 outros. 

 

2.3 Importância do estudo na fase de orçamentos 

 

Durante a etapa de projeto de uma obra rodoviária faz-se necessário o estudo dos tipos de 

sinalização empregados a cada fase da obra, ou seja, na fase inicial ou de obra (sinalização 
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temporária ou provisória), na implantação (sinalização definitiva: vertical e horizontal) e 

também durante o tempo de conservação.   

Recomenda-se uma avaliação in loco por empresa especializada em sinalização. Esta fará o 

levantamento das placas necessárias em função das curvas horizontais e verticais 

existentes. Dessa forma os custos com sinalização estão associados às características da 

via, ou seja, não é aconselhável estimar um valor médio por quilômetro.   

 

 2.4 Sinalização temporária 

 

Intervenções temporárias ou fatores anormais na rodovia, como a realização de obras, 

serviços de conservação e situações de emergência, podem ocasionar problemas à 

segurança e fluidez do tráfego. Por isso, as áreas afetadas exigem sinalização específica, 

com cuidados criteriosos de implantação e manutenção. A sinalização dos serviços 

temporários na rodovia deve: 

 

 fornecer informações precisas, claras e padronizadas aos usuários; 

 advertir corretamente da existência de obras, serviços de conservação ou situações 

de emergência e das novas condições de trânsito; 

 regulamentar a circulação, a velocidade e outras condições para a segurança local; 

 posicionar e ordenar adequadamente os veículos, para reduzir os riscos de acidentes 

e congestionamentos; 

 delinear o contorno da obra e suas interferências na rodovia. 

 

2.5 Sinalização definitiva 

 

Na concepção e na implantação da sinalização de trânsito, deve-se ter como princípio 

básico as condições de percepção dos usuários da via, garantindo a real eficácia dos sinais. 

Para isso, é preciso assegurar à sinalização vertical os princípios a seguir descritos: 

 

Legalidade – Código de Trânsito Brasileiro – CTB e Legislação Complementar; 

Suficiência – permitir fácil percepção do que realmente é importante, com quantidade de 

sinalização compatível com a necessidade; 

Padronização - seguir um padrão legalmente estabelecido;  

Uniformidade – situações iguais devem ser sinalizadas com o mesmo critério; 

Clareza – transmitir mensagens objetivas e de fácil interpretação; 
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Precisão e confiabilidade – ser precisa, confiável, corresponder a situação existente, ter 

credibilidade; 

Visibilidade e legibilidade – ser vista à distância necessária, ser lida em tempo hábil para a 

tomada de decisão; 

Manutenção e conservação – estar permanentemente limpa, conservada, fixada e visível. 

 

2.6 Sinalização vertical  

 

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos 

sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo 

mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou 

legendas preestabelecidas e legalmente instituídas.  

 

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários 

das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os 

fluxos de tráfego e orientar os usuários da via. 

 

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de: 

 

 regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso 

da via; 

 advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas 

suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres; 

 indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e 

transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em 

seu deslocamento. 

 

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretende 

transmitir (regulamentação, advertência ou indicação). Todos os símbolos e legendas 

devem obedecer a diagramação dos sinais contidas no manual do Contran. 
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2.7 Sinalização Horizontal 

 
A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de marcas, 

símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. 

Tem a propriedade de transmitir mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando sua 

percepção e entendimento, sem desviar a atenção do leito da via. Em face do seu forte 

poder de comunicação, a sinalização deve ser reconhecida e compreendida por todo 

usuário, independentemente de sua origem ou da frequência com que utiliza a via. 

 

A sinalização horizontal é classificada segundo sua função de: 

 

 ordenar e canalizar o fluxo de veículos; 

 orientar o fluxo de pedestres; 

 orientar os deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via, tais 

como geometria, topografia e obstáculos; 

 complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação, 

visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite; 

 regulamentar os casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

 

Em algumas situações a sinalização horizontal atua, por isso, como controladora de fluxos. 

Pode ser empregada como reforço da sinalização vertical, bem como ser complementada 

com dispositivos auxiliares. 

 

 2.7.1 Importância 

 

A sinalização horizontal: 

 
 permite o melhor aproveitamento do espaço viário disponível, maximizando seu uso; 

 aumenta a segurança em condições adversas tais como: neblina, chuva e noite; 

 contribui para a redução de acidentes; 

 transmite mensagens aos condutores e pedestres. 

 
Padrão de formas e cores  

A sinalização horizontal é constituída por combinações de traçado e cores que definem os 

diversos tipos de marcas viárias. 
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Conservação da Sinalização 

 Além das intempéries do tempo como vento, chuva e temperatura, a pintura de faixas e 

principalmente as placas muitas vezes têm sua vida útil reduzida por atos de vandalismos 

como pichações, pedradas e tiros.  

Essa atitude míope reflete a ignorância de alguns que prejudica aqueles cidadãos que 

utilizam a via.  

A conscientização da preservação deve ser iniciada bem cedo nas escolas e em programas 

de rádio e televisão. O trabalho educativo deve ser contínuo para ter sua eficácia alcançada.   

 

 

Responsabilidades 

O Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97, em seus artigos 80 a 90, estabelece que o 

Estado é responsável pela manutenção e sinalização adequada das rodovias. 

 

O § 1º do art. 80 do CTB – Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a sinalização será 

colocada em posição e condições que tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e 

a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas específicas 

do Contran. 

 

A finalidade da sinalização é aumentar a segurança e ajudar a manter o fluxo de tráfego em 

ordem e fornecer informações aos usuários da via. Dentre as razões da necessidade de 

sinalização destacam-se: regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições 

que exigem o uso da via, advertir os condutores sobre os perigos existentes na 

via, alertando também sobre a proximidade de escolas, passagens de pedestres, etc. Indicar 

direções, logradouros, pontos de interesse, etc.  

 

Com relação às empreiteiras, durante a execução das sinalizações - devem cumprir com o 

disposto nos projetos observando as normas legais e as recomendações do Contran. 

Quando detectadas falhas de projeto ou quantitativos insuficientes devem comunicar a 

fiscalização para avaliação e providencias.     

 

A fiscalização deve desempenhar sua responsabilidade de acompanhar a execução da 

sinalização pela empreiteira, controlando a qualidade dos materiais empregados, 

monitorando e atuando nos pontos críticos.  
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Registro Fotográfico 

 
 
FIGURA 1 - Exemplo de uma rodovia com sinalização horizontal e vertical adequadas 
Fonte: Google, 2015. 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 2 - Exemplo de uma rodovia liberada sem a sinalização horizontal – Perigo em 

potencial durante a noite 
Fonte: Google, 2015. 
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3 CONCLUSÃO 

 

O governo transita na contramão, parece não perceber a conta a ser paga com os acidentes 

de trânsito ocasionados pela falta ou má qualidade da sinalização rodoviária. 

 

Uma sinalização eficiente mostra-se essencialmente importante na prevenção e redução do 

número de acidentes, portanto deve ser tratada como investimento e não como um gasto. 

Seus benefícios devem ser levados em conta e defendidos pelos profissionais da 

engenharia rodoviária. 
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