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INTRODUÇÃO 

 

O presente Memorial Descritivo tem a finalidade de fornecer elementos 

essenciais para a execução dos serviços de sinalização viária vertical e horizontal no 

bairro Zanela, em parte da marginal Marechal Hermes da Fonsceda e na região 

central da área urbana do Município de Renascença/PR, assim transmitindo 

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. 

O projeto de sinalização é composto por sinalização vertical com o uso de 

placas e da sinalização horizontal, através da pintura feita no revestimento da pista, 

podendo ser faixas, símbolos e letras. 

A sinalização tem como finalidades informar, regulamentar, indicar e educar o 

usuário acerca da correta utilização da via, tornando-a mais segura ao trânsito. 

 

OBJETIVO  

 

O objetivo desta memorial é orientar de acordo com os projetos, normas e 

especificações técnicas a implantação de sinalização viária vertical e horizontal 

urbana no Município de Renascença/PR. 

 

NORMAS COMPLEMENTARES  

 

Os documentos normativos que foram utilizados para o projeto de sinalização, 

foram os seguintes: 

 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Vol. I, II e IV, CONTRAN, 2007; 

Código de Trânsito Brasileiro – CTB, CONTRAN; 

Manual Técnico de Projetos, DETRAN/PR; 

Especificações de Serviços Rodoviários, DER-PR; 

Norma ABNT NBR-14644/2013 (Sinalização viária - Películas – Requisitos); 

Norma ABNT NBR-11904/2015 (Sinalização vertical viária - Placas de aço zincado). 

http://www.renascenca.pr.gov.br/
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REQUISITOS GERAIS  

 

Serão de livre escolha os métodos executivos empregados no 

desenvolvimento dos serviços, estando sujeitos, todavia, às determinações da 

fiscalização sempre que julgar necessário salvaguardar a qualidade, os prazos os 

resultados e as condições de segurança em todos os serviços prestados.  

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente o projeto, instruções e 

prazos a serem fornecidos, bem como as demais disposições de Contrato e da 

presente Especificação Técnica. Fica a cargo da contrata solicitar junto ao órgão 

competente, autorizações e acompanhamentos que se fizerem necessário à 

execução do serviço.  

Todo o ônus decorrente da execução de serviços em desacordo com os 

projetos de sinalização ou com a presente Especificação Técnica correrão por conta 

exclusiva da Contratada. Sempre que for constatado o aparecimento de 

interferências que impeçam o desenvolvimento normal dos serviços contratados e 

em casos em que sua continuidade gere situações de insegurança a veículos e 

pedestres, a fiscalização deverá ser acionada de imediato, pela Contratada para 

providências.  

Todos os suportes, placas de sinalização, conjuntos de braçadeiras 

completos, cabos de aço e demais acessórios serão fornecidos pela contratada, 

inclusive, cimento, areia, pedra, ferramentas, equipamentos necessários aos 

serviços.  

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL – REGULAMENTAÇAO 

 

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos 

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

urbanas. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações 

previstas no capítulo XV do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A Figura 1 indica o 

http://www.renascenca.pr.gov.br/
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conjunto de sinais de regulamentação. 

FIGURA 1 – Sinais de Regulamentação. 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume I (CONTRAN, 2007) 

 

Formas e Cores 

 

 A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são 

vermelha, preta e   branca (Figura 2). Constituem exceção, quanto à forma, os sinais 

R-1 (Parada Obrigatória) e R-2 (Dê a  Preferência), como mostra a Figura 3. 

 

FIGURA 2 – Características dos Sinais de Regulamentação. 

http://www.renascenca.pr.gov.br/
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FONTE: Manual de Sinalização – Volume I (CONTRAN, 2007) 

 

FIGURA 3 – Características dos Sinais R-1 e R-2. 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume I (CONTRAN, 2007) 

 

A Tabela 1 a seguir, mostra as características das informações complementares. 

 

TABELA 1 – Características das Informações Complementares. 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume I (CONTRAN, 2007) 

 

A Tabela 2 a seguir mostra o padrão de cores utilizado na confecção das 

placas. A escolha das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita 

obedecendo-se aos critérios abaixo e ao padrão Münsell indicado. 
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TABELA 2 – Padrão das Cores. 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume I (CONTRAN, 2007) 

 

Dimensões 

 

As dimensões aqui especificadas se referem às dimensões recomendadas 

pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I e serão apresentadas 

por meio das Tabelas 3 e 4. 

 

TABELA 3 – Sinais de Forma Circular. 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume I (CONTRAN, 2007) 
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TABELA 4 – Sinal de Forma Octogonal R-1. 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume I (CONTRAN, 2007) 

 

Padrões Alfanuméricos 

 

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentação em áreas 

urbanas devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e números dos tipos Helvética 

Medium, Arial, Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings ou 

similar. 

 

Material de Confecção dos Sinais 

 

Os sinais das placas devem ser confeccionados com película refletiva do 

Tipo I-A da Norma ABNT NBR-14644/2013, utilizados para confecção de símbolos, 

números, letras, tarjas e no verso, esmalte sintético semifosco na cor preta.  

 

Material de Confecção das Placas  

 

 O material para confecção das placas deverá ser chapa de aço 1010/1020, 

bitola 18, galvanizada, fabricada de acordo com a NBR-11904. 

 

Suporte das Placas 

 

 Para os postes de suporte, o material deverá ser tubo metálico em aço 

http://www.renascenca.pr.gov.br/
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carbono, liga 1010/1020, com seção circular, espessura de parede de 3,25mm, 

diâmetro nominal de 2”, comprimentos de 3,00, 3,50 e sistema anti-giro constituído 

por aletas metálicas fixadas a 30cm da base. Além disso, os postes devem dispor de 

tampa de vedação de aço, soldada na base superior, e ser fornecidos com furação 

para fixação das placas. 

 

Dispositivos de Fixação 

 

Longarinas / Abraçadeiras: Deverão ser confeccionados em aço carbono SAE 

1010/1020 galvanizado a quente, após as operações de furação e solda. As 

especificações para a galvanização são as mesmas apresentadas para o suporte. 

Essas peças não poderão apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou bordas cortantes 

e deverão ser limpas, isenta de terra, óleo, graxa, sais ou ferrugem. Toda escória de 

solda, bem como respingos, deverão ser removidos e seguidos de escoamento. 

 

Porcas, parafusos, arruelas: As porcas, parafusos e arruelas (D=1/4”) deverão ser 

de aço galvanizado a fogo e centrifugado. 

 

Fundação 

 

 A Fundação da placa, fixação do suporte ao solo, deverá ser feita utilizando-

se concreto fck de 15 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no 

traço em volume 1:3 (cimento, areia) ou compatível com o piso existente na calçada. 

O furo da Fundação deverá ser do tipo circular (trado manual, broca ou 

cavadeira), com diâmetro de 30 cm e profundidade de no mínimo 50 cm. 

 

 Altura de Instalação da Placa 

 

O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito especifica que as placas 

de sinalização de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em 

relação ao piso acabado. 

Para efeitos de padronização, deverá ser fixada a altura de 2,0 metros 

http://www.renascenca.pr.gov.br/
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entre o piso acabado e a borda inferior da placa (altura padrão de uma porta 

residencial), conforme Figura 4. 

 

FIGURA 4 – Altura da Placa. 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume I (CONTRAN, 2007) 

 

Posicionamento na Via 

 

A regra geral de posicionamento das placas de sinalização consiste em 

colocá-las no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem 

regulamentar. 

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo 

um ângulo de 93º a 95º (figura 05) em relação ao sentido do fluxo de tráfego, 

voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivo assegurar boa 

visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a 

incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa. 

 

FIGURA 05 – Posicionamento na Via. 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume I (CONTRAN, 2007) 

 

O afastamento lateral das placas (Figura 06), medido entre a borda lateral 

da mesma e da pista (meio-fio), deve ser, no mínimo, de: 

http://www.renascenca.pr.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 
ESTADO DO PARANÁ 

Rua Getúlio Vargas, nº 901 – Centro – CEP 85610-000  

Renascença – PR 
Fone: (4666) 3550-8300  

Site: www.renascenca.pr.gov.br 

  

 

12 

 

• Trechos Retos: 30 cm 

• Trechos em Curva: 40 cm 

 

FIGURA 06 – Afastamento Lateral das Placas. 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume I (CONTRAN, 2007) 

 

Critérios de Medição e Pagamento 

 

Todas as placas serão medidas e pagas por m² (metro quadrado) e os tubos 

galvanizados por und (unidade), devendo estar incluídos na Composição de Preços 

Unitários todos os serviços necessários para a sua confecção e instalação, bem 

como os dispositivos de fixação, tais como: longarina, abraçadeiras, parafusos, 

porcas e arruelas. 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL – ADVERTÊNCIA 

 

 A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as 

condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou 

adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam 

permanentes ou eventuais.  

A Figura 07 indica o conjunto de sinais de advertência. 
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FIGURA 07 – Sinais de Regulamentação. 

 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume II (CONTRAN, 2007) 

 

Formas e Cores 

 
A forma padrão dos sinais de advertência é a quadrada, devendo uma das 

diagonais ficar na posição vertical, e as cores são: amarela e preta. Constituem 

exceção quanto a forma os sinais A-26 a – “Sentido único”, A-26b – “Sentido duplo” 

e A-41 – “Cruz de Santo André”. Constituem exceção quanto a cor os sinais A-14 – 

“Semáforo à frente” e A-24 – “Obras”. Na sinalização de obras, o fundo e a orla 

externa devem ser na cor laranja. 

http://www.renascenca.pr.gov.br/
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FIGURA 08 – Características dos Sinais de advertência. 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume II (CONTRAN, 2007) 

 

A Tabela 6 mostra as características das informações complementares. 

 

TABELA 6 – Características das Informações Complementares. 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume II (CONTRAN, 2007) 

 

A Tabela 7 mostra o padrão de cores utilizado na confecção das placas. A 

escolha das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita obedecendo-se aos 

critérios abaixo e ao padrão Münsell indicado. 
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TABELA 7 – Padrão das Cores. 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume I (CONTRAN, 2007) 

 

Dimensões 

 

As dimensões aqui especificadas se referem às dimensões recomendadas 

pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume II (CONTRAN, 2007), 

serão apresentadas a seguir. 

 

TABELA 8 – Sinais de Forma Quadrada. 
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FONTE: Manual de Sinalização – Volume II (CONTRAN, 2007) 

Padrões Alfanuméricos 

 

Para mensagens complementares dos sinais de advertência em áreas 

urbanas devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e números dos tipos Helvética 

Medium, Arial, Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings ou 

similar. 

 

Material de Confecção dos Sinais 

 

Os sinais das placas devem ser confeccionados com película refletiva do 

Tipo I-A da Norma ABNT NBR-14644/2013, utilizados para confecção de símbolos, 

números, letras, tarjas e no verso, esmalte sintético semifosco na cor preta.  

pintura e/ou película 

 

Material de Confecção das Placas  

 

 O material para confecção das placas deverá ser chapa de aço 1010/1020, 

bitola 18, galvanizada, fabricada de acordo com a NBR-11904. 

  

Suporte das Placas 

 

 Para os postes de suporte, o material deverá ser tubo metálico em aço 

carbono, liga 1010/1020, com seção circular, espessura de parede de 3,25mm, 

diâmetro nominal de 2”, comprimentos de 3,00, 3,50 e sistema anti-giro constituído 

por aletas metálicas fixadas a 30cm da base. Além disso, os postes devem dispor de 

tampa de vedação de aço, soldada na base superior, e ser fornecidos com furação 

para fixação das placas. 
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Dispositivos de Fixação 

 

Longarinas / Abraçadeiras: Deverão ser confeccionados em aço carbono SAE 

1010/1020 galvanizado a quente, após as operações de furação e solda. As 

especificações para a galvanização são as mesmas apresentadas para o suporte. 

Essas peças não poderão apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou bordas cortantes 

e deverão ser limpas, isenta de terra, óleo, graxa, sais ou ferrugem. Toda escória de 

solda, bem como respingos, deverão ser removidos e seguidos de escoamento. 

 

Porcas, parafusos, arruelas: As porcas, parafusos e arruelas (D=1/4”) deverão ser 

de aço galvanizado a fogo e centrifugado. 

 

Fundação 

 

A Fundação da placa, fixação do suporte ao solo, deverá ser feita utilizando-

se concreto fck de 15 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no 

traço em volume 1:3 (cimento, areia) ou compatível com o piso existente na calçada. 

O furo da Fundação deverá ser do tipo circular (trado manual, broca ou 

cavadeira), com diâmetro de 30 cm e profundidade de no mínimo 50 cm. 

 

 Altura de Instalação da Placa 

 

O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito especifica que as placas 

de sinalização de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em 

relação ao piso acabado. 

Para efeitos de padronização, deverá ser fixada a altura de 2,0 metros 

entre o piso acabado e a borda inferior da placa (altura padrão de uma porta 

residencial), conforme Figura 9. 
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FIGURA 9 – Altura da Placa. 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume II (CONTRAN, 2007) 

 

Posicionamento na Via 

 

A regra geral de posicionamento das placas de sinalização consiste em 

colocá-las no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem 

regulamentar. 

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo 

um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o 

lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivo assegurar boa visibilidade e 

leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de 

faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa. 

 

FIGURA 10 – Posicionamento na Via. 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume II (CONTRAN, 2007) 

 

O afastamento lateral das placas (Figura 11), medido entre a borda lateral 

da mesma e da pista (meio-fio), deve ser, no mínimo, de: 

 

• Trechos Retos: 30 cm 
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• Trechos em Curva: 40 cm 

 

FIGURA 11 – Afastamento Lateral das Placas. 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume II (CONTRAN, 2007) 

 

Critérios de Medição e Pagamento 

 

Todas as placas serão medidas e pagas por m² (metro quadrado) e os tubos 

galvanizados por und (unidade), devendo estar incluídos na Composição de Preços 

Unitários todos os serviços necessários para a sua confecção e instalação, bem 

como os dispositivos de fixação, tais como: longarina, abraçadeiras, parafusos, 

porcas e arruelas. 

 

EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

- A Contratada deverá antes da implantação de cada placa, através de 

uma supervisão de campo, analisar a existência de interferências enterradas e 

aéreas nos locais determinados para a instalação da sinalização. Havendo 

qualquer interferência, deverá comunicar-se imediatamente com a fiscalização 

para providências de reposicionamento da sinalização.  

 

- As perfurações executadas e não aproveitadas pelo aparecimento de 

interferências, deverão ser reaterradas e o piso original recomposto por conta 

exclusiva da Contratada.  
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- Durante a execução dos projetos de sinalização vertical a contratada 

arcará com todos os ônus e reparos correspondentes todos os danos 

causados a redes de concessionárias, a qualquer bem público ou de terceiros. 

 

- Devem ser instalados de acordo com que está definido em projeto para 

cada local, alem de ser removido quaisquer entulhos resultante da colocação 

dos suportes de sinalização, com devida recomposição do piso original; 

 

- Na instalação das placas devem ser verificadas todas as mensagens, 

de forma que estejam de acordo com as informações definidas pelo projeto; 

 

- Onde houver substituição de sinalização vertical, considera-se 

substituição de poste e placa; 

 

- Será indicado em projeto os casos de retirada e/ou substituição de 

sinalização vertical; 

 

- Os materiais da sinalização vertical provenientes das substituições e 

retiradas, deverão ser entregues ao município; 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

DEFINIÇÃO E FUNÇÃO  

 

 A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários 

sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, 

restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de 

forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. A sinalização 

horizontal é classificada segundo sua função:  

 

● Ordenar e canalizar o fluxo de veículos;  

● Orientar o fluxo de pedestres;  
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● 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 si só, como 

controladora de fluxos. Pode ser empregada como reforço da sinalização vertical, 

bem como ser complementada com dispositivos auxiliares. 

 

FORMAS E CORES  

 
 A sinalização horizontal é constituída por combinações de traçado e cores 

que definem os diversos tipos de marcas viárias. 

 
Padrão de formas: 

 

Contínua: corresponde às linhas sem interrupção, aplicadas em trecho específico de 

pista; 

Tracejada ou Seccionada: corresponde às linhas interrompidas, aplicadas em 

cadência, utilizando espaçamentos com extensão igual ou maior que o traço;  

Setas, Símbolos e Legendas: correspondem às informações representadas em 

forma de desenho ou inscritas, aplicadas no pavimento, indicando uma situação ou 

complementando a sinalização vertical existente.  

 

Padrão de cores:  

 

Amarela, utilizada para: – Separar movimentos veiculares de fluxos opostos; – 

Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral; – Delimitar espaços proibidos 

para estacionamento e/ou parada; – Demarcar obstáculos transversais à pista 

(lombada).  

Branca, utilizada para: – Separar movimentos veiculares de mesmo sentido; – 
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Delimitar áreas de circulação; – Delimitar trechos de pistas, destinados ao 

estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais; – 

Regulamentar faixas de travessias de pedestres; – Regulamentar linha de 

transposição e ultrapassagem; – Demarcar linha de retenção e linha de “Dê a 

preferência”; – Inscrever setas, símbolos e legendas.  

Vermelha, utilizada para: – Demarcar ciclovias ou ciclofaixas; – Inscrever símbolo 

(cruz).  

Azul, utilizada como base para: – Inscrever símbolo em áreas especiais de 

estacionamento ou de parada para embarque e desembarque para pessoas 

portadoras de deficiência física.  

Preta, utilizada para: – Proporcionar contraste entre a marca viária/inscrição e o 

pavimento, (utilizada principalmente em pavimento de concreto) não constituindo 

propriamente uma cor de sinalização. 

 

 A utilização das cores deve ser feita obedecendo-se aos ao padrão Munsell 

(tabela 9) indicado ou outro que venha a substituir, de acordo com as normas da 

ABNT. 

 

TABELA 9 – Padrão das Cores. 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

DIMENSÕES  

 

 As larguras das linhas longitudinais são definidas pela sua função e pelas 

características físicas e operacionais da via.  
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 As linhas tracejadas e seccionadas, são dimensionadas em função do tipo de 

linha e/ou da velocidade regulamentada para a via.  

 A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos símbolos e 

legendas são definidos em função das características físicas da via, do tipo de linha 

e/ou da velocidade regulamentada para a via. 

 Todas as dimensões a que se refere acima, estão definidas em projeto, 

consultar detalhes. 

 
ELEMENTOS 

 
 Os principais elementos que serão utilizados no presente projeto, relativos à 

sinalização horizontal, seguem logo abaixo: 

 
Linhas Demarcadoras de Bordos de Pista – LBO 

 

 Deverão ser executadas de forma contínua nos trecho especificados em 

projeto, na cor branca, com largura de 0,10 m, posicionadas no bordo da pista de 

rolamento, delimitando para o usuário, a parte da pista destinada ao tráfego. 

 

FIGURA 12 – Linhas Demarcadoras de Bordo de Pista (LBO) 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 
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Linhas Demarcadoras de Fluxo de Tráfego com Sentidos Opostos – LFO-2 

 

 As linhas demarcadoras de faixas de tráfego com sentidos opostos deverão 

ser na cor amarela, com largura igual a 0,10 m, tracejadas na cadência de 1:2, 

sendo que para cada 2,0 m pintado, teremos uma interrupção de 4,0m. 

 

FIGURA 13 – Linhas Demarcadoras de Fluxo de Tráfego (LFO-2) 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

Linhas de Proibição de Ultrapassagem – LFO-3 

 

 As linhas de proibição de ultrapassagem devem ser na cor amarela, com 

largura igual a 0,10 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.renascenca.pr.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 
ESTADO DO PARANÁ 

Rua Getúlio Vargas, nº 901 – Centro – CEP 85610-000  

Renascença – PR 
Fone: (4666) 3550-8300  

Site: www.renascenca.pr.gov.br 

  

 

25 

FIGURA 14 – Linhas Demarcadoras de Fluxo de Tráfego (LFO-3) 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

Faixa de Travessia de Pedestres – FTP 

 

 A FTP delimita a área destinada à travessia de pedestres e regulamenta a 

prioridade de passagem dos mesmos em relação aos veículos, nos casos previstos 

pelo CTB. 

 A largura (l) das linhas será de 0,40 m e a distância (d) entre elas de 0,40 m. 

A extensão das linhas é de 3,00 m, podendo variar em função de faixas de 

travessias elevadas, onde é de 4,00 m. 
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FIGURA 15 – Linhas de Retenção (LRE) 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

Linhas de Retenção – LRE 

 

 Indica o local que os motoristas devem deter seus veículos, quando a parada 

é determinada pelo sinal Parada Obrigatória (R-1), por semáforo ou por faixa de 

travessia de pedestres. As linhas serão sempre na cor branca, com largura de 

0,40m.  

 Deve ser utilizada em todas as aproximações semaforizadas, em locais onde 

houver necessidade por questões de segurança e colocada de tal forma que os 

motoristas fiquem na posição frontal ao foco semafórico de sua aproximação. Em 

situações onde existir faixa de travessia de pedestres, deve estar afastada da faixa 

em 1,6m. 
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FIGURA 16 – Linhas de Retenção (LRE) 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

Linha de indicação de proibição de estacionamento e/ou parada (LPP) 

 

 Indica a extensão ao longo da pista de rolamento em que é proibido o 

estacionamento e/ou parada de veículos.  A LPP deve ter largura (l) de 0,10 m. 

 

FIGURA 17 – Linhas de Proibição de Estacionamento e/ou Parada (LPP) 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

 

 

 

http://www.renascenca.pr.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 
ESTADO DO PARANÁ 

Rua Getúlio Vargas, nº 901 – Centro – CEP 85610-000  

Renascença – PR 
Fone: (4666) 3550-8300  

Site: www.renascenca.pr.gov.br 

  

 

28 

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado (MER) 

 

 A MER delimita o trecho de pista no qual é permitido o estacionamento 

estabelecido pelas normas gerais de circulação e conduta. A MER deve apresentar 

dimensões conforme cada caso específico indicado em projeto. 

 

FIGURA 18 – Linhas de Estacionamento Regulamentado (LPP) 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

Linha de Canalização - LCA 

 

 São utilizadas para orientar e regulamentar os fluxos de veículos em uma via, 

direcionando-os de modo a propiciar maior segurança e melhor desempenho, em 

situações que exijam uma reorganização de seu caminhamento natural. 

As linhas poderão ser nas cores branca ou amarela, dependendo do sentido do 

trafego e sua espessura varia entre 0,10m e 0,30m. 
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FIGURA 19 – Linhas de Canalização (LCA) 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

Zebrado de preenchimento da área de pavimento não utilizável (ZPA) 

 
 O ZPA destaca a área interna às linhas de canalização, reforçando a idéia de 

área não utilizável para a circulação de veículos, além de direcionar os condutores 

para o correto posicionamento na via. 

As linhas poderão ser nas cores branca ou amarela, dependendo do sentido do 

trafego e suas dimensões conforme tabela abaixo: 

 

TABELA 10 – Dimensões (LCA) 

 
FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

 A marcação do zebrado é feita com linhas inclinadas de 45º em relação à 

direção dos fluxos de tráfego, acompanhando o sentido de circulação dos veículos 

nas faixas adjacentes à área de pavimento não utilizável. 
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FIGURA 20 – Zebrado (ZPA) 

 
FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

Inscrições no Pavimento – Setas Direcionais  

 

As inscrições no pavimento melhoram a percepção do condutor quanto às condições 

de operação da via, permitindo-lhe tomar a decisão adequada, no tempo apropriado, 

para as situações que se lhes apresentarem. As inscrições no pavimento podem ser 

de três tipos: 

 

Setas direcionais; 

Símbolos; 

Legendas. 

 

Seta Indicativa de mudança obrigatória de faixa (MOF) 

 

 A MOF indica a necessidade de mudança de faixa em virtude de 

estreitamento ou obstrução da pista. 

http://www.renascenca.pr.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 
ESTADO DO PARANÁ 

Rua Getúlio Vargas, nº 901 – Centro – CEP 85610-000  

Renascença – PR 
Fone: (4666) 3550-8300  

Site: www.renascenca.pr.gov.br 

  

 

31 

FIGURA 21 – Seta Indicativa de Mudança Obrigatória (MOF) 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

FIGURA 22 – Seta Indicativa de Mudança Obrigatória (MOF) 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 
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TABELA 11 – Distancias e Comprimentos (MOF) 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

d = distância considerada a partir do ponto de saída da faixa de trânsito, onde não 

pode mais haver 

transposição de faixa (início da linha simples contínua de aproximação). 

d1 = distância entre a primeira e a segunda fileira. 

d2 = distância entre a segunda e a terceira fileira. 

 

Inscrições no Pavimento – Legendas 

 

 As Legendas são formadas a partir de combinações de letras e algarismos, 

aplicadas no pavimento da pista de rolamento, com o objetivo de advertir aos 

condutores acerca das condições particulares de operação da via. 

 O quadro a seguir apresenta as alturas de letras ou números a serem 

adotadas em função do tipo de via e da velocidade regulamentada: 

 

TABELA 12 – Altura Legendas 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 
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FIGURA 23 – Legendas “ESCOLA” 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

FIGURA 24 – Legendas “DEVAGAR” 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

FIGURA 25 – Legendas “PARE” 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 
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FIGURA 26 – Legendas “PARE” 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

  

 A utilização de inscrições conjuntas pode ser feita de duas maneiras distintas: 

 

 Se a legenda for mais larga do que a faixa de tráfego e necessita ser lida 

integralmente naquela faixa (ex: “80 km/h”), o texto deve ser dividido, com um 

espaçamento entre as inscrições igual à altura (h) adotada para as letras; 

 

FIGURA 27 – Legendas  

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 
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 Quando a mensagem for mais larga do que a faixa de trânsito e composta por 

mais de uma palavra, as legendas devem ser colocadas de forma que possam ser 

lidas no sentido do tráfego, obedecendo a um espaçamento entre inscrições igual a 

quatro vezes a altura (h) adotada para as letras. 

 

FIGURA 28 – Legendas  

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 
 Quando a legenda for escrita longitudinalmente ao fluxo de tráfego a altura de 

letra deve ser de 0,25 m a 0,40 m. 

 
Inscrições no Pavimento – símbolos 

 

 Indicam e alertam o condutor sobre situações especificas na via. São 

utilizados os seguintes símbolos:  

 

Dê a preferência – indicativo de interseção com via que tem preferência (SIP);  

Deficiente físico – indicativo de local de estacionamento de veículos que transportam 

ou que sejam conduzidos por pessoas portadoras de deficiências físicas (DEF). 

 
Símbolo indicativo de interseção com via que tem preferência (SIP) “Dê a 

preferência” 

 
 A SIP é utilizada indicando a existência de cruzamento com via que tem 

preferência. 
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 O triângulo deve ser colocado de forma que aponte contra o sentido de 

circulação, inscrito entre 1,50 m a 15,00 m de distância da interseção, a partir do 

prolongamento do meio fio da via transversal, no centro da faixa onde estiver 

inserido.  Deve ser executado na cor branca, com as seguintes dimensões: 

 

FIGURA 29 – Símbolo de Preferência “SIP”  

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

TABELA 13 – Dimensões (SIP) 

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 
Símbolo indicativo de local de estacionamento de veículos que transportam ou que 

sejam conduzidos por pessoas portadoras de deficiências físicas (DEF) “Deficiente 

Físico” 

 

 O DEF deve ser utilizado para indicar vaga reservada para estacionamento 

e/ou parada de uso exclusivo para veículos conduzidos ou que transportem pessoas 

portadoras de deficiência física. Pictograma na cor branca, inserido num quadrado 

de fundo azul.  
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 O DEF tem seu pictograma inserido num quadrado de 1,20 m de lado e deve 

ser posicionado, conforme seguintes situações: 

 

FIGURA 30 – Símbolo Portador de Necessidades Especiais “DEF”  

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

FIGURA 31 – Vaga Paralela ao Meio-fio “DEF”  

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 
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FIGURA 32 – Vaga Perpendicular ao Meio-fio “DEF”  

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

FIGURA 33 – Vaga em ângulo “DEF”  

 

FONTE: Manual de Sinalização – Volume IV (CONTRAN, 2007) 
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ESCOLHA DO MATERIAL 

 

 A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalização horizontal, é 

determinado através do volume de trafego. 

 Conforme especificação do DER/PR, em rodovias/vias de tráfego leve a 

médio, o material a ser utilizado para a sinalização definitiva, deverá ser a tinta à 

base de resina acrílica, retrorrefletiva, com durabilidade estimada de 24 meses, para 

as pinturas de eixos, bordos, zebrados, linhas de canalização, legendas, símbolos, 

setas.  

 Para as tintas adquirirem retrorrefletorização e proporcionar melhor 

visibilidade noturna, devem ser utilizadas microesferas de vidro PRE-MIX e DROP-

ON. 
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EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

  

 - A superfície a ser sinalizada deve estar limpa, seca, livre de sujeira e 

objetos, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a 

aderência da sinalização ao pavimento; 

 

 - Deve ser feita a pré-marcação a cordo com o projeto; 

 

- Nos trechos em que houver sinalização horizontal existente e de 

acordo com o projeto, deverá ser feita a manutenção (recobrimento) da 

mesma;  

 

 - A sinalização deve ser executada somente quando o tempo estiver 

bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade 

relativa do ar máxima de 90% e a temperatura da superfície da via estiver entre 

5º C e 40º C; 

  

 - Toda pintura deve ser executada de acordo com que está definido em 

projeto para cada local, toda a sinalização de solo existente diferente do que 

está definida em projeto deverá ser readequada utilizando-se a pintura preta 

para recobrimento da pintura em desacordo com projeto. 

 

- Nos trechos sem sinalização horizontal existente deverá ser implantada 

sinalização horizontal nova de acordo com o projeto; 

 

 - Deverá ser dada atenção especial as guias rebaixadas para acesso aos 

lotes lindeiros, proibindo assim que seja previsto estacionamento 

regulamentado e linhas de bordo em tais locais, respeitando-se o espaçamento 

de 3 metros para cada acesso aos lotes. 
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 Maiores detalhes estão apresentados no Projeto de Executivo de Sinalização. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Os serviços devem ser medidos: 

 

• por metro quadrado (m²) de placa fornecida 

• por metro quadrado (m²) de sinalização horizontal efetivamente executada e 

atestadas por fiscalização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Todos os materiais e serviçoes a serem realizados, deverão obedecer ao 

projeto de sinalização, normas e padrões estabelecidos pelo Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) em 

consonância com CTB (Código de Trânsito Brasileiro), Resoluções do CONTRAN, 

Resoluções DETRAN/PR, manuais e especificações técnicas DER/PR 

(Departamento de Estrada de Rodagem) As descrições dos matérias, bem como 

suas especificações técnicas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOÃO PAULO BASNIAK BOESE – Eng. Civil 
CREA-PR 134576/D 

http://www.renascenca.pr.gov.br/

