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Resumo
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Curso de Graduação em Engenharia Civil
Universidade Federal de Santa Maria
AVALIAÇÃO CRÍTICA DA SINALIZAÇÃO EMPREGADA NAS
TRAVESSIAS DE PEDESTRES SITUADAS NA BR-287 E RS-509
Autor: Rafael Liberalesso
Orientador: Prof. Deividi da Silva Pereira
As travessias de pedestres são elementos vitais do sistema de transporte. São elas que
fazem a interação via pedestre, onde representa uma área de maior segurança para o pedestres
fazer a travessia. E a sinalização destes pontos de eminente perigo precisa ser de forma correta
e receber uma atenção maior da fiscalização. A integração motorista e pedestre é feita pela
utilização de sinalização apropriada, onde ambos devem ter consciência que a sua adequada
utilização reduz em muito a probabilidade de ocorrência de um acidente. A existência de uma
área de pré-sinalização, a utilização de tecnologia que melhora a visibilidade da sinalização
tanta vertical como horizontal da faixa de travessia de pedestre principalmente no período
noturno é um artifício para que se tenha maior segurança durante condições de baixa
visibilidade. Para o presente trabalho fez-se na BR-287 e na RS-509 vários levantamentos sobre
a condição da sinalização das travessias de pedestres, avaliando também o seu poder de
retrorrefletividade, usando uma metodologia própria. É possível observar nos resultado que
quase na sua totalidade, o conjunto composto de sinalização horizontal e sinalização vertical de
advertência está em desconformidade pelo que é proposto pelos órgãos de que regulamentam
normas e resoluções.

Palavras-chave: Segurança Viária, Sinalização para Travessia de
Pedestres, retrorrefletividade,
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1

INTRODUÇÃO
A sinalização tem como maior objetivo proteger o usuário, controlar e orientar o transito.

Para ser bem compreendida pelos usuários deve ser simples, clara e precisa, eficiente e visível e
ser uniforme.
“A sinalização é um sistema para controle do trânsito, por meio de mensagens
transmitidas ao motorista e ao pedestre. Ela consegue realizar a adaptação do homem ao
binômio veículo-via. Diz-se com muita razão que a sinalização implanta no corpo
inanimado da via a alma capaz de dar-lhe vida”
Dorival Ribeiro

Os usuários das vias estão expostos a grandes quantidades de informações visuais durante
o seu trajeto, obrigando-os a selecionar as que são mais importantes para dirigir com segurança.
Estas informações estão estabelecidas no CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB)
sancionado pela lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997 (MOREIRA E MENEGON, 2003).
A integração motorista e pedestre é feita pela utilização de sinalização apropriada, onde
ambos devem ter consciência que a sua adequada utilização reduz em muito a probabilidade de
ocorrência de um acidente.
As travessias de pedestres são elementos vitais do sistema de transporte. Quando projetadas
e localizadas adequadamente desempenham duas importantes funções (SISIOPIKU, 2000):
- Criar a expectativa dos motoristas de onde os pedestres poderiam atravessar a via;
- Incentivar os pedestres para o uso adequado das estruturas.
Para o Conselho Nacional de Trânsito -CONTRAN (2007) a sinalização destes pontos é de
fundamental importância para segurança dos usuários, tanto para pedestres como para motoristas,
logo a sinalização tanto vertical como horizontal deve ter legalidade, suficiência, padronização,
uniformidade, clareza, precisão e confiabilidade, visibilidade e legibilidade, manutenção e
conservação.
Para a sinalização ser eficiente e cumprir seu papel ela deve atrair a atenção, impor respeito
ao usuário, transmitir uma mensagem simples e inequívoca, ser vista, de modo a permitir que o
usuário da via execute as manobras necessárias com segurança. Para que possa ser visualizada no
período noturno, a sinalização deve ser retrorrefletiva, condição esta que aumenta a quantidade de
luz que quando emitida pelos faróis dos veículos, retorna aos olhos dos condutores após atingir a
sinalização com tal característica (MOREIRA e MENEGON, 2003).
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Figura 1- Comparativo entre Sinalização Não-retrorrefletiva e Sinalização
Retrorrefletiva.
Fonte: MOREIRA e MENEGON (2003).

A Figura 1 expressa o comparativo entre a retrorrefletividade das faixas longitudinais
existente, nota-se que não existe retrorrefletividade na faixa da esquerda e a existência da
retrorrefletividade na faixa longitudinal da direita.
A visibilidade de manhã ou a tarde, na penumbra ou à noite é um fator fundamental na
análise dos acidentes de trânsito, especialmente nos que se refere aos atropelamentos: a iluminação.
Tanto para o condutor como para o pedestre, a questão da visibilidade é aspecto de acentuada
importância nos acidentes, conforme Figura 2. Os pedestres podem não ser percebidos pelos
motoristas, além de correr o risco de não ver a aproximação de veículos. Por isso é aconselhável
que ao menos no período noturno o pedestre use roupas claras, braçadeiras reflexivas, faixas e
adesivos reflexivos nas mochilas, bicicletas, vestuário, o que permite aos condutores de veículos
perceber melhor a presença de pedestres e lhes proporcionar maior segurança. (POR VIAS
SEGURAS, 2012)
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Figura 2- Condições de Visibilidade Noturna
Fonte: POR VIAS SEGURAS (2014).

De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias nacionais (CNT, 2013) que leva em
consideração elementos e aspectos da sinalização vertical e horizontal, podemos analisar a Figura
3, em que 32,7% da extensão analisada os dispositivos foram avaliados como Ótimo (11,7%) ou
Bom (21,0%), mostrando que, em 31.617 km da extensão os sinais indicativos de faixas centrais
ou laterais e as placas trazem informações adequadas aos usuários, resultando em maior segurança
e agilidade ao tráfego.

Figura 3- Condições das Rodovias
Fonte: CNT (2013)
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Porem 33,2% (32.145 km) da extensão, a sinalização foi classificada como regular. A
sinalização é ruim em 21,1% da extensão e péssima em 13%. Nestes 32.952 km (34,1%), a
sinalização não cumpre sua função, o que se deve ao fato de as pinturas das faixas centrais e laterais
em sua maioria estarem desgastadas ou inexistentes em boa parte da extensão pesquisada.
Em relação aos acidentes de trânsito, segundo o portal Por Vias Seguras (2014), a estatística
em nível nacional publicada pelo Ministério da Saúde indica quem em 2011, ocorreram 43.256
óbitos em acidentes de trânsito. Em 2012 obtém-se valores de óbitos superiores a 44.800 e de
feridos de mais de 179.000 conforme mostrado na Figura 4.

Figura 4- Estatística Nacional de mortes em Acidentes de Trânsito

Em 2012 o DETRAN publicou diagnósticos detalhados, referentes a acidentes com vítimas
fatais para cada ano no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde também fornece dados através
do DATASUS, dados estes que são apresentados na Figura 5.
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Figura 5- Estatística Estadual de mortes em Acidentes de Trânsito

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar divulgado pelo DAER (2013), existe
uma parcela dos acidentes que envolvem veículos e pedestres, segundo dados fornecidos sobre
acidentes em rodovias estaduais, datados de 1997 até 2012. A Tabela 1 mostra o número total de
acidentes evidenciando os atropelamentos com pedestres.

Tabela 1- Acidentes divididos por Categorias

Fonte: DAER (2013)

O número de pedestres mortos no trânsito pode ser avaliado a partir da pesquisa DATASUS
do Ministério da Saúde. Esta base apresenta os números de vítimas por categoria de usuário: 9.944
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pedestres mortos em 2010. Porém este número pode ser maior se for distribuído o número de
vítimas cuja categoria não foi identificada, conforme Tabela 2.

Tabela 2- Número de Pedestres mortos em Acidentes de Trânsito

Fonte: POR VIAS SEGURAS (2012)

Segundo informativo do DETRAN RS no período de 2007 a 2011 foram 2.157 acidentes
envolvendo pelo menos um pedestres nas rodovias situadas no estado, com um número de 2.203
vítimas fatais; deste número, 2.135 eram pedestres ou seja 96% das vítimas.
Segundo a referida pesquisa os acidentes fatais foram distribuídos por turno, conforme
Figura 6.
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Figura 6- Distribuição de Acidentes Fatais por Turno nas Rodovias do RS no ano de 2010
Fonte: POR VIAS SEGURAS (2012)

O mesmo levantamento do DETRAN/RS, informa dados sobre os 13 municípios do estado
do Rio Grande do Sul conforme Tabela 3, e seus pontos críticos na Tabela 4, com maior incidência
de acidentes envolvendo pedestres.
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Tabela 3- Munícipios com maior Representação de Vítimas Fatais envolvendo Pedestres

Fonte: POR VIAS SEGURAS (2012)
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Tabela 4- Principais Pontos Críticos do Estado Envolvendo Pedestres como Vítimas Fatais

Fonte: POR VIAS SEGURAS (2012)

Considerando-se a importância da segurança viária na atualidade fez-se um estudo das
condições de sinalização das travessias de pedestres da RS-509, entre o entroncamento com a BR287 e o entroncamento com a BR-158, e também da BR-287, entre o entroncamento com a RS-509
e o entroncamento com a BR-158.
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1.1

JUSTIFICATIVA

O tema deste trabalho surgiu da observação de uma série de acidentes envolvendo pedestres
e veículos ocorridos no local e/ou muito próximos a faixas de travessias de pedestres, em que se
deseja analisar criticamente, as condições da segurança viária nas proximidades de onde as faixas
se encontram, analisando inclusive, a eficiência da sinalização vertical e horizontal em situações
de menor visibilidade.

1.2

OBJETIVOS

1.2.1

Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é avaliar as condições de sinalização das travessias de
pedestres existente em alguns trechos da BR–287 e RS-509.

1.2.2

•

Objetivos Específicos

Avaliar se as faixas de segurança foram implementadas ou encontram-se em condições
compatíveis ao que é prescrito pelas normas atinentes;

•

Avaliar as condições da pintura e retrorrefletividade da sinalização horizontal e vertical das
travessias em questão;

•

Avaliar as condições de segurança para os pedestres que utilizam as travessias de pedestre
em períodos com menor visibilidade;

•

Determinar se tais travessias precisam de manutenção e conservação.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

Sinalização

A sinalização rodoviária possui papel fundamental na segurança e orientação dos usuários
das vias, se torna cada vez mais essencial à medida que a velocidade operacional e o volume de
tráfego crescem. A finalidade dos sinais de trânsito (sinalização vertical, sinalização horizontal,
dispositivos auxiliares, sinalização semafórica, sinalização de obras e sinalização de gestos) é de
comunicar, aos usuários das rodovias, normas, instruções e informações que visem à circulação
correta e segura (DNIT, 2010).
O Anexo I do CTB (2008) estabelece que a sinalização é o conjunto de sinais de trânsito e
dispositivos de segurança alocados na via com o objetivo de garantir melhor fluidez no trânsito e
maior segurança aos usuários que nela circulam.
Assim sendo, os sinais têm a função de transmitir aos usuários informações adequadas nos
momentos em que são necessárias, tais como os cuidados a tomar por motivo de segurança, os
destinos a seguir e as faixas de tráfego a utilizar. As sinalizações horizontal e vertical são projetadas
de acordo com as distâncias de visibilidade necessárias, dimensões de faixas de mudança de
velocidade, eventuais pontos perigosos, entre outros elementos (DNIT, 2010).
Logo, buscou-se a padronização dos sinais com o objetivo de obter reações idênticas de
usuários diferentes submetidos as mesmas situações, e também para transmitir mensagens claras e
compreensíveis, possibilitando ao observador uma interpretação clara e precisa (DNIT, 2010).
Assim a sinalização deve ter boa visibilidade, se significado claro e não ser ambígua, de modo que
oriente os usuários que não são familiarizados com a rodovia (DNIT, 2010).
Para Moreira e Menegon (2003) a sinalização para ser eficiente e cumprir o seu papel deve
possuir requisitos como:
- Atrair a atenção;
- Impor respeito ao usuário;
- Transmitir uma mensagem simples e inequívoca;
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- Ser vista, de modo a permitir que o usuário da via execute as manobras necessárias com
segurança.
Segundo o DNER (1999) para atrair a atenção e a confiança do usuário, permitindo-lhe
ainda um tempo de reação adequado, depende de um conjunto de fatores que compõe o ambiente
operacional da via, como:

- Densidade e tipo do tráfego que se utiliza da via;
- Velocidade dos veículos;
- Complexidade de percurso e de manobra em função das características da via;
- Tipo e intensidade de ocupação lateral da via (uso do solo).

Conforme o CONTRAN (2007), para a real eficácia dos sinais de trânsito deve-se atentar
aos princípios norteadores de legalidade, suficiência, padronização, clareza, precisão, visibilidade
e legibilidade, manutenção e conservação. Para atender a esses princípios, são necessárias a
implantação adequada e a manutenção permanente da sinalização rodoviária.
Legalidade, conforme o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e legislações
complementares;
Suficiência, permitir fácil percepção, com quantidade de sinalização compatível com a
necessidade;
Padronização, seguir um padrão legalmente estabelecido;
Uniformidade, situações iguais devem ser sinalizadas com os mesmo critérios;
Clareza, transmitir mensagens objetivas de fácil compreensão;
Precisão e confiabilidade, ser precisa e confiável, corresponder à situação existente, ter
credibilidade;
Visibilidade e legibilidade, ser vista à distância necessária, ser interpretada em tempo hábil
para a tomada de decisão;
Manutenção e conservação, estar permanentemente limpa conservada e visível.
Para se ter essas condições a sinalização deve ter boa visibilidade diurna (contraste) e
noturna (retrorrefletividade).
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2.1.1

Sinalização Vertical

Segundo o CTB (2008), a sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária que
possui seu meio de comunicação na posição vertical, normalmente fixado ao lado da pista ou
suspenso sobre ela. Constitui-se de placas, painéis e balizadores. Os elementos verticais mais
utilizados são as placas fixadas em postes com altura aproximada à visão horizontal dos motoristas.
A sinalização viária estabelecida através de comunicação visual por meio de placas, painéis
ou dispositivos auxiliares, situados na posição vertical, suspensos ou implantados à margens da
via, tem como principais finalidades: a regulamentação do uso da via; a advertência para situações
potencialmente de risco ou problemáticos da via, o fornecimento de indicações, orientações e
informações e mensagens educativas aos usuários da via. (DNER, 1999).
Para o DAER (2013) a sinalização vertical tem por função informar sobre as obrigações,
limitações, proibições e/ou restrições para o uso da via; alertar dos riscos ou mudanças de condições
da via e indicar direções, distâncias, serviços, pontos de interesse e passar mensagens aos usuários.
Segundo o DNER (1999) para ser ter uma sinalização vertical efetiva devem ser
considerados fatores como: posicionamento dentro do campo visual; legibilidade das mensagens e
símbolos; mensagens simples e claras; e também padronização além de letras com tamanhos e
espaçamentos adequados a característica da via.
O CTB (2008) padroniza as informações sobre a sinalização, associadas a um tipo de
mensagem que pretendem transmitir, sejam elas de regulamentação, advertência ou indicação.

2.1.1.1 Posicionamento na via

Para o CONTRAN (2007) a sinalização deve ser colocada no bordo direito da via no sentido
do fluxo de tráfego que devem regulamentar, fazendo um ângulo com o sentido do fluxo de tráfego
de 93º a 95º, voltadas para o lado externo da via, conforme mostrado na Figura 7. Esta inclinação
visa garantir que o usuário tenha boa visibilidade e leitura de sinais, evitando o reflexo especular
que pode ocorre com as incidência de luz sobre a placa.
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O DNIT (2010) além de determinar uma deflexão horizontal proposta pelo CONTRAN
(2007) também determina que aos sinais suspensos devem ter os painéis posicionados de maneira
a formar um ângulo com a vertical de 3º a 5 º conforme mostrado na Figura 8.

Figura 7- Deflexão Horizontal da Sinalização Vertical junto a via
Fonte: CONTRAN – Volume II- Sinalização de Advertência (2007)

Figura 8- Deflexão Vertical da Sinalização Vertical junto a via
Fonte: DNIT (2010)
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2.1.1.2 Critérios de locação

Segundo o CONTRAN (2007) a sinalização de advertência deve ser colocada antes do
ponto onde ocorre o perigo ou situação inesperada a uma distância mínima em que permita ao
condutor tempo suficiente para perceber, reagir e manobrar de forma segura.
Para posicionamento ao longo da via são analisados os seguintes aspectos:
- Distância de Visibilidade;
- Distância de Manobra/e ou desaceleração.
O posicionamento da sinalização junto a via segue conforme estipulado pela Figura 9.

Figura 9- Locação da Sinalização de Advertência junto a via
Fonte: CONTRAN – Volume II- Sinalização de Advertência (2007)
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2.1.1.3 Distância de Visibilidade

Segundo o CONTRAN (2007) a distância mínima de visibilidade é calculada em função da
velocidade de aproximação do veículo, consideram um tempo de percepção/reação de 2,5 s,
conforme mostra a Tabela 5.

Tabela 5 - Distância de Visibilidade da Sinalização de Advertência

Fonte: CONTRAN – Volume II- Sinalização de Advertência (2007)

Para o DAER (1999) as distância de visibilidade necessária para a visualização de um sinal
é composta pela distância de percorrida durante o tempo de percepção e reação adicionada da
distância que vai desde o ponto limite do campo visual do motorista até o sinal, para o tempo de
percepção e reação é considerado 3s, conforme mostra a Tabela 6.
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Tabela 6- Distância Mínima de Visibilidade Sinalização de Advertência

Fonte: DAER- Manual de Sinalização Rodoviária (1999)

2.1.1.4 Distância de manobra e/ou desaceleração

Segundo o CONTRAN (2007) a distância entre a placa e o ponto de risco deve ser tal que
permita que o motorista desacelere e manobre com segurança até a parada do veículo, conforme a
placa ou situação determinar. Esta distância depende da velocidade de aproximação ou do tipo de
manobra necessária.
Essa distância mínima é obtida pela correlação entre a velocidade de aproximação e a
velocidade final do veículo execute a manobra com segurança, conforme mostra a Tabela 7.
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Tabela 7- Distância de Manobra ou de Parada

Fonte: CONTRAN – Volume II- Sinalização de Advertência (2007)

O CONTRAN (2007) adota alguns padrões de distância mínima necessária para se efetuar
a desaceleração e/ou a manobra entre a placa e a situação sobre a qual é adverte, conforme mostrado
na Tabela 8
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Tabela 8- Distância de Manobra ou Parada

Fonte: DAER- Manual de Sinalização Rodoviária (1999)

2.1.1.5 Películas usadas na Sinalização Vertical.

No Brasil as Norma Brasileira Regulamentadora que especifica os materiais retrorrefletivos
que podem ser utilizados na sinalização vertical é a NBR 14644/2007, nela são especificados os
materiais, as tecnologias e os índices de retrorrefletividade.
Para a NBR 14644 (2007) as películas retrorrefletivas Tipo I A conhecidas como “grau
técnico ou grau engenharia”, são constituídos por microesferas de vidro, agregadas a uma resina
sintética, espelhadas por filme metalizado e recobertas por um filme plástico e flexível, que confere
um superfície lisa e plana, permitindo apresentar a mesma cor, durante o dia e a noite, quando
observados à luz dos faróis dos veículos.
Diz também que películas retrorrefletivas Tipo I B são conhecidas como “grau
superengenhaira”, são idênticas as películas Tipo I A, porem com material de melhor qualidade,
permitindo valores de retrorreflexão mais elevados.
Segundo a NBR 14644 (2007) as películas retrorrefletivas Tipo II comercialmente
conhecida como “alta intensidade”, são constituídas por microesferas de vidro agregadas a uma
resina sintética em uma camada de ar, cobertas por um filme plástico transparente e flexível, que
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confere uma superfície lisa e plana, permitindo apresentar a mesma cor durante o dia e noite quando
observada à lux dos faróis de um veículo.
A NBR 14644 (2007) diz que películas retrorrefletivas Tipo III são conhecidas como “alta
intensidade prismática” são constituídas por lentes prismáticas não metalizadas, gravadas em um
resina sintética transparente e selada em uma camada de ar por uma fina camada de resina, que
confere uma superfície lisa e plana permitindo apresentar mesma cor durante o período do dia e
durante o período da noite quando incidida pela luz dos faróis de um veículo. Essa películas devem
ser resistentes aos intempéries e possuir um adesivo sensível à pressão, protegido por um filme de
fácil remoção.
As cores fluorescentes proporcionam aos motoristas maior impacto visual, comparadas com
as cores normais, durante o período diurno e noturno, sob condições de baixa visibilidade e até
mesmo durante o amanhecer, entardecer ou quando na presença de neblina. São utilizadas nas cores
amarela lima-limão, amarela e laranja.
Para a NBR 14664 (2007) películas retrorrefletivas Tipo IV são constituídas por um filmes
plástico vinílicos com plastificante polimérico, destinado a produção de tarjas, legendas e símbolos
em placas de sinalização. As películas devem possuir um adesivo sensível à pressão, protegidos
por um filme de fácil remoção. São utilizados para aplicação sobre películas retrorrefletivas da cor
branca.
Também fala que as películas não retrorrefletivas coloridas translucidas Tipo V são
constituídas por um filme plástico projetado para a fabricação de sinais por corte eletrônico. As
películas devem ser resistentes as intempéries e possuir um adesivo sensível à pressão.
A NBR 14664 (2007) diz que as películas retrorrefletivas Tipo VI são elastométricas,
constituídas por lentes prismáticas vinílicas não metalizadas, sem adesivo, sem necessidade do uso
de substrato, para uso temporário, gravadas em uma resina sintética transparente que confere uma
superfície lisa e plana, permitindo apresentar mesma cor durante o dia e a noite quando incidida
pela luz dos faróis de um veículo.
Segundo a NBR 14644 (2007) as películas retrorrefletivas Tipo VII são indicadas para
longas e médias distâncias e são constituídas por lentes prismáticas não metalizadas, gravadas em
um resina sintética transparente e seladas em um camada de ar por uma fina camada de resina, que
confere uma superfície lisa e plana.
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Películas retrorrefletivas Tipo VIII são indicadas para longas e médias distâncias e são
constituídas por lentes prismáticas metalizadas, gravadas em uma resina sintética transparente, que
confere uma superfície lisa e plana (NBR 14664, 2007).
Películas retrorrefletivas Tipo IX são indicadas para médias e curtas distâncias e são
constituídas de lentes prismáticas não metalizadas, gravadas em um resina sintética transparente e
selada em uma camada de ar por uma fina camada de resina, que confere um superfície lisa e plana.
As películas retrorrefletivas Tipo X são indicadas para longas, médias e curtas distância,
são constituídas por lentes prismáticas não metalizadas, gravadas em um resina sintética
transparente e selada em uma camada de ar por uma fina de resina, que confere uma superfície lisa
e plana, permitindo apresentar a mesma cor, durante o período diurno e o noturno quando
observada à luz dos faróis de um veículo.
A Tabela 9 mostra a tecnologia empregada para as películas, os tipos de películas, os
respectivos nomes comerciais, a durabilidade e a retenção de Retrorrefletividade.

Tabela 9- Tipos de Materiais Retrorrefletivos dos Sinais Verticais de Trânsito

Fonte: NBR 14644
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Esta norma especifica a retrorrefletividade mínima inicial para todas as cores padronizadas
de sinalização viária. Mostra a retrorrefletividade nos ângulos mas comumente utilizados para
leitura, os de 0,2º de observação e -4º de entrada, conforme Tabela 10.

Tabela 10- Retrorrefletividade Mínima Inicial das Películas de Sinalização Viária

Fonte: NBR 14644

Para Castilhos (2009) quanto maior o índice de refletividade, mais “brilhante” é a película,
maior a eficiência do retorno da luz incidente do farol aos olhos do motorista.

2.1.2

Sinalização horizontal

Segundo o CONTRAN (2007) a sinalização horizontal é um subsistema da sinalização
viária composta de marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento. E tem a finalidade de
fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados,
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de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, canalizar e
orientar os usuários da via.
Informa ainda que tem propriedade de transmitir mensagens aos condutores e pedestres,
possibilitando sua percepção e entendimento, sem desviar a atenção do leito da via. Com o 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.
Segundo o DAER (1999) a função das marcas viárias é regulamentar, advertir ou indicar
aos usuários da via. Informa também que a sinalização horizontal tem função de canalizar o fluxo
de tráfego; suplementar a sinalização vertical, e em alguns casos serve para regulamentar o que não
é eficaz por intermédio de outro dispositivo.
Para o CONTRAN (2007) as sinalização horizontal deve transmitir e orientar os usuários
sobre as condições de utilização da via, compreendendo a proibições, restrições e informações que
permitam que o usuário adote um comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e
ordenar o fluxo de tráfego.
A sinalização horizontal tem extrema importância pois permite o melhor aproveitamento
do espaço viário; aumenta a segurança em condições adversas de clima (Neblina, chuva e período
noturno); contribui para a redução de acidentes e transmite mensagens aos usuários da via. (Manual
de Sinalização de Trânsito – Volume IV), porem apresenta algumas limitações como reduzida
durabilidade, pois está sujeita ao tráfego intenso e visibilidade deficiente, quando sob neblina,
pavimento molhado, sujeira ou quando houver tráfego intenso.
O DAER divide as sinalização horizontal em:
Marcas Longitudinais - ordenam deslocamentos laterais dos veículos; podem ser nas
cores branca amarela e vermelha;
Marcas Transversais – ordenam deslocamentos frontais de veículos, harmonizam
deslocamentos de outros veículos e pedestres;
Outras marcas- complementam os outros tipos de sinalização. (DAER, 2013, p.20)

Para o CONTRAN (2007) as marcas longitudinais separam e ordenam o tráfego, definindo
a parte da pista em que os veículos circularam, a divisão em faixas do mesmo sentido, a divisão do
fluxo oposto, as faixas de uso exclusivo, as faixas reversíveis, além de estabelecer regras de
ultrapassagem e transposição.
São divididas em:
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Linha de Divisão de Fluxos opostos (LFO);

A Figura 10 mostra exemplos de Linhas de divisão de fluxos opostos.

Figura 10- Divisão de Fluxos Opostos
Fonte: CONTRAN – Volume IV- Sinalização Horizontal (2007)
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Linha de Divisão de Fluxos de mesmo sentido (LMS);

A Figura 11 mostra exemplo de linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido.

Figura 11- Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido
Fonte: CONTRAN – Volume IV- Sinalização Horizontal (2007)
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Linha de Bordo (LBO);

A Figura 12 mostra exemplos de linha de bordo.

Figura 12- Linha de Bordo
Fonte: CONTRAN – Volume IV- Sinalização Horizontal (2007)
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Linha de Continuidade (LCO);

A Figura 13 mostra exemplos de linhas de continuidade.

Figura 13- Linha de Continuidade
Fonte: CONTRAN – Volume IV- Sinalização Horizontal (2007)

38

Marcas Longitudinais específicas.

A Figura 14 mostra exemplo de marcas longitudinais específicas.

Figura 14- Marcas Longitudinais Especificas
Fonte: CONTRAN – Volume IV- Sinalização Horizontal (2007)

Já para as marcas transversais o CONTRAN (2007) determina que ordenem os
deslocamentos frontais dos veículos e façam as interação motorista pedestres pois indicam as
travessias de pedestres e posições de parada. São divididas em: (LRE, LRV, LDP, FTP).
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Linha de Retenção (LRE);

Para o DAER (2013) a linha de retenção indica aos condutores o local limite em que
deverão parar os veículos, quando impostos pela sinalização de controle de tráfego ou pela
autoridade legal pertinente. São sempre da cor branca e tem largura estipulada em função da
velocidade da via e comprimento abrangendo toda a largura da pista. São quatros os casos em que
são utilizadas, dependendo da situação são obrigatórias:
- Faixas de Pedestres;
- Cruzamento com Ciclovias;
- Cruzamento com Ferrovias;
- Cruzamento com outras vias de uso rodoviário.
Segundo o DAER (2013) as LRE são obrigatórias em:
- todos acessos, quando semaforizados;
- acessos de via secundária, não semaforizados, mas com volume de tráfego considerado
elevado.
A Figura 15 mostra exemplos de linha de retenção.

Figura 15- Linhas de Retenção
Fonte: CONTRAN – Volume IV- Sinalização Horizontal (2007)
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Linhas de Estímulo de Redução de Velocidade (LRV);

A Figura 16 mostra exemplo de linhas de estímulo de redução de velocidade.

Figura 16- Linha de Estímulo de Redução de Velocidade
Fonte: CONTRAN – Volume IV- Sinalização Horizontal (2007)
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Linha de “Dê a Preferência” (LDP);

A Figura 17 mostra um exemplo de linha de dê a preferência.

Figura 17- Linha de "Dê a Preferência"
Fonte: CONTRAN – Volume IV- Sinalização Horizontal (2007)

Faixa de Travessia de Pedestres (FTP);

Para o DAER (2013) a faixa de Travessia de Pedestres é uma marcação transversal ao eixo
da via que indica aos pedestres o local onde poderão atravessá-la com maior segurança e também
adverte aos motoristas da existência desta travessia.
O DAER (2013) também cita os princípios básicos para a locação de uma travessia de
pedestres:
- Acatar ao máximo as trajetórias naturais dos fluxos de pedestres;
- Concentrar os fluxos de pedestres em locais que propiciem maior segurança na travessia;
- Orientar os pedestres quanto aos caminhos a serem percorridos.
A faixa de travessia de pedestre é sempre na cor branca e poderá ser indicada de duas
formas:
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a) Faixa de travessia de pedestres do tipo Zebrado:
O DAER (2013) recomenda o uso deste tipo de faixa de travessia de pedestres para os locais
onde há necessidade de melhorar a visibilidade para os condutores de veículos. As linhas da faixa
de pedestres são paralelas ao eixo da via, com largura de 0,30 a 0,40 m com espaçamento de uma
a duas vezes a largura da linha.
Para o DNIT (2010), as travessias de pedestres tipo zebrada é composta por linhas paralelas
entre si e o eixo da via, com largura e espaçamento de 0,4m com comprimento de 4 m distando de
1,2 m da linha de retenção e se estendendo até o acostamento quando pavimentado. Conforme
Figura 18.

Figura 18- Faixa de Travessia de Pedestres tipo Zebrada
Fonte: DNIT (2010)

b) Faixa de travessia de pedestres do tipo linhas paralelas:
Para o DAER (2013) este tipo de travessia é utilizada em locais com boa visibilidade e
veículos circulando com velocidades baixas, também recomenda que esse tipo de travessia seja
utilizada em conjunto com sinais semafóricos para pedestres. Constitui-se de duas linhas paralelas
contínuas, transversais ao eixo da via, com largura variando de 0,40 a 0,60m, espaçadas de 3,0 a
4,0 m.
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Segundo o DAER (2013) é recomendável a utilização de pré-sinalização do local da
travessia com placas de advertência apropriadas à situação.
A Figura 19 mostra exemplos de faixa de travessia de pedestres.

Figura 19- Faixa de Travessia de Pedestres
Fonte: CONTRAN – Volume IV- Sinalização Horizontal (2007)
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Marcação de Cruzamentos Rodocicloviários (MCC);

A Figura 20 mostra exemplos de marcação de cruzamento rodocicloviário.

Figura 20- Marcação de Cruzamento Rodocicloviários
Fonte: CONTRAN – Volume IV- Sinalização Horizontal (2007)
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Marcação de Áreas de Conflito (MAC);

A Figura 21 mostra exemplo de marcação de áreas de conflito.

Figura 21- Marcação de Áreas de Conflito
Fonte: CONTRAN – Volume IV- Sinalização Horizontal (2007)
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Marcação de Áreas de Cruzamento com Faixa Exclusiva (MAE);

A Figura 22 mostra a marcação de áreas de cruzamento com faixa exclusiva.

Figura 22- Marcação de Áreas de cruzamento com Faixa Exclusiva
Fonte: CONTRAN – Volume IV- Sinalização Horizontal (2007)
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Marcação de Cruzamento Rodoferroviário (MCF).

A Figura 23 mostra exemplos de marcação de cruzamentos rodoferroviários.

Figura 23- Marcação de Cruzamento Rodoferroviário
Fonte: CONTRAN – Volume IV- Sinalização Horizontal (2007)

2.1.2.1 Cores

A sinalização representada pela cor amarela tem função de separar movimentos opostos;
regulamentar ultrapassagens e deslocamentos laterais; delimitar espaços proibidos para
estacionamento e/ou parada e demarcar obstáculos à pista (lombada).
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Quando a sinalização é da cor branca serve para separar movimentos de veículos de mesmo
sentido; delimitar áreas de circulação; delimitar trechos de pista, 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.
Na cor vermelha tem por objetivo demarcar ciclovias ou ciclofaixas e inscrever símbolo.
Sinalização horizontal na cor azul indica áreas especiais de estacionamento ou de parada
para embarque e desembarque para pessoas com necessidades especiais.
A cor preta é usualmente usada para proporcionar maior contraste entre a inscrição e o
pavimento, não constituindo uma cor para sinalização.

2.1.2.2 Dimensões

A largura das faixas longitudinais são definidas conforme função e características de
operação da via. As tracejadas, são dimensionadas em função do tipo de linha e/ou em função da
velocidade regulamentada para a via. Já as transversais, largura e dimensionamento de símbolos e
legendas são definidos de acordo com as características físicas da via, conforme Tabela 11
(CONTRAN, 2007).

Tabela 11- Dimensões Mínimas das Linhas

Fonte: CONRAN (2007)
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Segundo o DNER (1999) a espessura da camada de tinta aplicada dever ser de 0,4mm a
0,6mm, a ser obtida de uma única camada sobre o pavimento.

2.1.2.3 Materiais

Na escolhas do material mais apropriado para a pintura de sinalização horizontal deve-se
considerar os seguintes fatores: natureza do projeto, volume e classificação do tráfego (VDM)
qualidade e vida útil do pavimento, frequência de manutenção, entre outros (CONTRAN, 2007).
Os materiais que são mais empregados são as tintas acrílicas, as materiais termoplásticos e
os elastoplásticos ou películas pré-fabricadas. Para o CONTRAN (2007) para ser ter uma maior
visibilidade noturna a sinalização horizontal deve ser sempre retrorrefletiva.

Tintas

Segundo Moreira e Menegon (2003) as tintas são composições líquidas pigmentadas que
se convertem em uma película sólida, opaca e aderente ao substrato depois de sua aplicação e
estabelecido a sua cura.
Para Moreira e Menegon (2003) as tintas são classificadas segundo o mecanismo de
formação do filme:
Oxidação: pertence, a esse grupo as tintas que além da evaporação do solvente, reagem com
o oxigênio, dando início ao processo de polimerização.
Evaporação do Solvente: tintas com produtos completamente polimerizados e que se
solubilizam em solventes. Quando aplicadas sobre o substrato o solvente evapora deixando uma
película sólida.
Coalescência: composição química formada por resinas, geralmente esféricas, ficam
dispersas no solvente. Com a quebra da emulsão o solvente evapora e as partículas se aglomeram
formando uma película coesa e plástica.
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Reação química: a tintas com essa classificação são fornecidas em duas embalagens
separadas, quando mistura esses componentes inicia-se um reação química em que vai formando
uma película.

Características das tintas para sinalização horizontal

Para Moreira e Menegon (2003) são três os principais tipos de tinta utilizadas:
As alquídicas que apresentam um teor de sólidos em torno de 45% por unidade de volume.
Essas tintas possuem alto grau de oxidação (enrijecimento da película) causando a desagregação
das esferas de vidros presentes para aumentar a visibilidade noturna e também perdendo sua
ancoragem com o substrato, possuem resistência a abrasão regular pois o filme se desgasta
rapidamente com o volume de tráfego.
Também segundo Moreira e Menegon (2003) são utilizadas as tintas alquídicas com
borracha clorada e tem finalidade de melhorar a durabilidade das tintas para demarcação, possuem
um teor de sólidos de 48% do volume, considerado alto para o volume de tráfego, possuem uma
resistência aos intempéries considerada regular, mas ainda tem-se o problema de quando a película
tornasse muito rígida perde com muita facilidade as microesferas de vidro devido ao trafego, e tem
boa resistência a abrasão, melhorando a performance do filmes da tinta.
Segundo Moreira e Menegon (2003) as resinas acrílicas veem sendo muito utilizadas para
pintura de demarcação viária pois apresentam ótima retenção de cor e ótima resistência às
intempéries. No Brasil existem dois tipos de tintas com resinas acrílicas: as tintas à base de
solventes e as emulsionadas.
As tintas acrílicas estirenadas apresentam as seguintes características, 52 % de sólidos por
unidade de volume, apresenta um tempo de secagem de em torno de 20 minutos, resistência a
intempéries considerada regular, estas apresentam uma tendência do amarelecimento da cor branca
devido aos polímeros acrílicos e resistência a abrasão considerada boa, melhorando as
performances da tinta.
Já as tintas acrílicas puras são encontradas emulsionadas possuem como caraterísticas um
teor de aproximadamente 62% de sólidos por volume, possui um tempo de secagem relativamente
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bom, pois permite a liberação do tráfego em 10 minutos após pintura, possui resistência a
intempéries considerada excelente pois os polímeros acrílicos não apresentam alteração de cor e
também apresentam uma excelente resistência à abrasão o que significa que podem ter vida útil
superior as demais tintas.
Para as tintas adquirirem boas condições de visibilidade noturna elas precisam ser
retrorrefletiva, condição está adquirida com adição de micro esfera de vidro.

Termoplásticos

Para Moreira e Menegon (2003) os termoplásticos correspondem a uma mistura, em
proporção conveniente de ligante, partículas granulares, pigmentos e agente dispersor e esferas de
vidro.
As primeiras aplicações datam de 1935 por uma companhia em Liverpool/Inglaterra, como
sinalização os termoplásticos foram utilizados efetivamente a partir de 1947, no Brasil somente na
década de 1970 passou a ser utilizado nas vias onde as tintas convencionais apresentavam baixo
desempenho.
Os temoplásticos podem ser aplicados de duas maneiras, ou por extrusão ou por aspersão,
conforme Figura 22, o primeiro utiliza sapatas com ranhuras para aplicação do material de 3mm,
o segundo utiliza pistola pneumática para pulverizar o material na espessura de 1,5mm (MOREIRA
e MENEGON, 2003).
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Figura 24- Métodos de Aplicação dos Termoplásticos
Fonte: MOREIRA e MENEGON (2003)

Os termoplásticos são compostos de ligantes do tipo breu, maleica ou alquídica não secativa
e ainda possuem os termoplásticos de hidrocarbonetos, os pigmentos utilizados são divididos em
inertes ou cargas e ativos. Aditivos são óleos vegetais e/ou minerais e as esferas de vidro utilizadas
são do “TIPO I-A”.

Características dos termoplásticos

Termoplástico alquídico possuem boa estabilidade ao aquecimento e ótima resistência ao
óleo diesel mas tendem a amarelar na cor branca quando expostos as intempéries.
Termoplásticos de hidrocarboneto apresentam alto custo devida a não fabricação local da
resina, formulados com resina apresentam boa estabilidade ao aquecimento, ótima resistência às
intempéries, mas possui baixa resistência ao óleo diesel.
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Películas pré-fabricadas

São constituídas por ligantes, partículas sólidas, pigmentos e aditivos, fornecidos em
espessuras definidas por ocasião da fabricação, cuja aplicação é feita a frio ou a quente.
Aplicação a quente quando as películas necessitam ser aplicadas em altas temperaturas
(180º a 200º C) para conseguirem adquirir boa aderência ao substrato.
Aplicação a frio Para as películas que utilizam adesivo como modo de ficção, aplica-se o
adesivo na parte inferior da película de no pavimento, após a evaporação do solvente do adesivo,
cola-se a película sobre o pavimento, pressionando-a.
A película pré-fabricada é composta por ligantes do tipo copolímero de estireno-butadieno,
conhecido como borracha sintética, os pigmentos e aditivos utilizados são os mesmo utilizados nas
tintas e nos termoplásticos, as microesferas de vidro são adicionas no processo de fabricação.

Características dos pré-fabricados

São conhecidas por possuírem alta durabilidade quando se trata de resistência abrasão, são
indicados para locais com condições severas em que exijam frequência de reposição.

2.1.2.4 Microesferas de vidro

As microesferas de vidro são compostas por soda-cal-sílica tendo como matéria prima a
sucata do vidro plano moído. A matéria prima é submetida a uma temperatura de aproximadamente
1200 ºC em fornos verticais com corrente ascendente de gás aquecido, onde o vidro plano moído
transforma-se em esferas de vidro (SCHWAB, 1999).
Para Schwab (1999) há variáveis que condicionam a quantidade de luz retrorrefletiva ao
condutor, são elas:
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- Granulometria das esferas em relação à espessura do filme de tinta;
- Forma, tamanho e irregularidades da esfera;
- Número de esferas presentes e expostas aos raios de luz;
- Forma de aplicação: aspersão ou gravidade;
- natureza do vidro e seus índices de refração;
- Tratamento superficial da esferas.
Ainda afirma que para obter a retrorreflexão adequada deve-se observar ainda a sua
transparência, não geminadas se sem quebras.

Tipos de microesferas

As microesferas são classificadas em três grupos conforme sua granulometria:
- Tipo I: são caracterizadas as pelo fato das esferas de vidro ter função retrorrefletiva depois
do desgaste da camada de tinta ou termoplástico da superfície das microesferas. São do subtipo A
ou Subtipo B, no subtipo A são utilizadas nos termoplásticos, e são introduzidas no termoplástico
no momento de sua fabricação, de modo a ficarem internas à camada recebendo o nome de
“intermix”. A do subtipo B são utilizadas na nas tintas, onde são incorporadas à tinta antes de sua
aplicação recebendo o nome de “premix”.
- Tipo II: é aplicada ao ligante simultaneamente que o ligante é aplicado sobre o pavimento,
pode ser aplicados sobre a tinta ou termoplástico por projeção pneumática ou por gravidade, de
modo que fiquem perfeitamente ancoradas a este processo dá-se o nome de “drop on”. As
microesferas dos tipo II se subdividem-se em A, B, C, ou D, conforme granulometria. Para melhor
escolher o subgrupo do tipo II deve-se considerar a espessura seca do filme de material a ser
aplicado.
- Tipo III: apresenta diâmetro maior que as microesferas do tipo I e II, por isso é conhecido
com esfera. São aplicadas por aspersão pneumática ou por gravidade, juntamente com a tinta ou
com o termoplástico.de modo a ficar na superfície da película.
A Tabela 12 mostra a granulometria das microesferas e esferas de vidro.
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Tabela 12- Granulometria das Microesferas e Esferas de Vidro

Fonte: DER/MG (2006)

Ancoragem

Para Schwab (1999), o ideal de ancoragem das microesferas de vidro é de 60% do seu
diâmetro. Fato este explicado de que a luz incidente, ao penetrar no material, em função das
características ópticas das esferas, adquire a forma de um semicírculo luminoso, que tem seu topo
em torno de 60% do diâmetro da esfera. Logo quanto mais próximo desse valor for a ancoragem
das microesferas, maior será o valor da retrorrefletividade fornecido pela demarcação, conforme
demostrado na Figura 25.
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Figura 25- Ancoragem das Microesferas e Esferas de Vidro
Fonte: POTTERS RESEARCH CENTER,(1996 apud SCHWAB, 1999)

2.2

Retrorrefletividade
A retrorrefletividade é uma característica fundamental da sinalização horizontal e vertical

devida a importância do aumento da visibilidade e segurança dos usuários da via, é uma
propriedade adquirida pela sinalização através da adição de películas com microesferas ou
microprismas na sinalização vertical e com adição de microesferas de vidro na sinalização
horizontal.

2.2.1

Reflexão

Reflexão é o fenômeno pelo qual os raios luminosos incidentes sobre uma superfície são
capazes de ser redirecionados (GOLD, 1998).
Conforme Gold, (1998) existe três tipos de reflexão: a especular, a difusa e a retrorreflexão.
Na reflexão especular (espelho) o feixe de luz incidente sobre a superfície é redirecionada
na direção oposta da fonte que a originou.
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Para Schwab (1999), a reflexão especular é caracterizada por apresentar um ângulo de
reflexão igual e em sentido contrário ao ângulo de incidência. Ocorre em superfícies conforme a
Figura 26.

Figura 26- Reflexão Difusa
Fonte: FHWA (1994)

A reflexão difusa ocorre quando o feixe de luz incide sobre uma superfície e há dispersão
dos raios luminosos em todas as direções, conforme Figura 27.
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Figura 27- Reflexão Especular
Fonte: FHWA (1994)

Retrorreflexão ocorre quando os feixes luminosos incidentes sobre a superfície são
redirecionados a sua fonte de origem, caso que ocorre com a sinalização rodoviária quando com a
incidência de luz as torna visível e brilhante, conforme Figura 28.
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Figura 28- Retrorreflexão
Fonte: FHWA (1994)

2.2.2

Aspectos Normativos

2.2.2.1 Sinalização Vertical

No Brasil, a norma que regem os métodos e critérios para a avaliação da retrorrefletividade
da sinalização vertical viária é a NBR 15426/2006 com título: Sinalização vertical viária –
Avaliação da retrorrefletividade utilizando retrorrefletômetro portátil.
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Com base na NBR 15426/2006 da ABNT.
Definições:
Ângulo de entrada β: ângulo entre o eixo de iluminação e o eixo do retrorrefletor.
Ângulo de incidência: igual ao ângulo de entrada.
Ângulo de observação, α: ângulo entre o eixo de iluminação e o eixo de observação.
Coeficiente de retrorrefletividade (RA): Relação entre o coeficiente de intensidade
luminosa (RI) de uma superfície retrorrefletiva plana para sua área (A), expressa em candelas por
lux por metro quadrado (cd.lx-1m-2).
Retrorrefletômetro portátil: instrumento manual que pode ser usado em campo ou em
laboratório para medida de retrorrefletividade em uma geometria padrão.
Retrorrefletividade: reflexão na qual os raios refletidos são devolvidos preferencialmente
em direções próximas e em sentido oposto à direção dos raios incidentes, com esta propriedade
sendo mantida sob grandes variações da direção dos raios incidentes.
Quanto ao equipamento:
O retrorrefletômetro deve ser portátil, com a capacidade de ser colocado em várias
posições nos materiais refletivos. O retrorrefletômetro deve ser construído de forma que
a colocação sobre o material impeça a entrada de luz difusa na área de medição do
instrumento e afete a leitura. A geometria de medição do equipamento deve ter ângulo de
entrada de -4,0º e ângulo de observação de 0.2º (ABNT, 2006).

Quanto ao procedimento:

- o retrorrefletômetro deve se ajustado usando um material de referência, seguindo-se as
instruções do fabricante.
- alternativamente pode-se obter um fator de correção dividindo a retrorrefletividade
conhecida do material de referência pela leitura do aparelho.
- realizar as medições colocando-se o retrorrefletômetro na posição vertical e em contato
com a face do sinal a ser avaliado. Registrar as leituras efetuadas em cinco locais
diferentes que representem a totalidade da área do mesmo sinal. No caso de placas
moduladas, deve ser efetuada pelo menos uma medida em cada módulo.
Nota: as medidas de retrorrefletividade devem ser efetuadas nos sinais secos, no estado
em que se encontram (ABNT, 2006).
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2.2.2.2 Sinalização Horizontal

A norma que estabelecem os métodos e critérios para a avaliação da retrorrefletividade
horizontal viária é a NBR 14723/2013 com título: Sinalização horizontal viária – Avaliação da
retrorrefletividade utilizando equipamento manual com geometria de 15 m.

Com base na NBR 14723/2013 da ABNT.
Termos e definições:

Coeficiente de luminância retrorrefletida (retrorrefletividade): quociente entre
luminância (L) de uma superfície retrorrefletiva, na direção de observação, e a iluminância (E)
recebida sobre um plano perpendicular à direção da luz incidente. A retrorreflexão caracteriza os
elementos retrorrefletivos observados por meio de pequenos ângulos (caso da sinalização
horizontal). Expresso em mcd.m-2.lx-1
Estação de medição: qualquer superfície de demarcação horizontal, que compõe a
amostragem representativa da demarcação instalada, cuja retrorrefletividade é foco de avaliação.
A demarcação em avaliação é representada pelas faixas longitudinais, faixas transversais, símbolos
e legendas.
Faixas longitudinais: faixas continuas ou interrompidas que separam e ordenam as
correntes de tráfego na via.
Faixas transversais: faixas que ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e
disciplinam os deslocamentos de pedestres, aplicadas em trechos específicos da via. São divididos
em: linha de retenção; linhas de estímulo à redução de velocidade; linha de “dê a preferência”,
faixa de travessia de pedestres; marcação de cruzamento rodocicloviários; marcação de áreas de
conflito; marcação de área de cruzamento com faixa exclusiva; marcação de cruzamento
rodoferroviário.
Setas, símbolos e legendas: informações representadas em forma de desenho inscritas no
pavimento.
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Retrorrefletividade inicial: valor de retrorrefletividade da demarcação avaliada até 15
dias após a aplicação na via.
Retrorrefletividade residual: valor de qualquer retrorrefletividade medida após a
retrorrefletividade inicial. A retrorrefletividade residual está associada ao tempo em relação a
retrorrefletividade inicial.
Quanto ao equipamento:
Deve-se utilizar o retrorrefletômetro com ângulo de observação de 1,5º e ângulo de
incidência 86,5º, geometria de 15 m. O equipamento deve ser calibrado conforme
instruções do fabricante e equipado com dispositivo de vedação de luz solar. (ABNT,
2013, p. 2).

Quanto ao procedimento, a NBR 14723/2013 prevê:

O equipamento deve ser posicionado conforme sentido do fluxo de tráfego dos veículos,
na superfície da demarcação a ser medida, livre de pedras, umidade ou resíduos capazes
de comprometer a medição. Caso ocorra contaminação de luz solar nas leituras,
ocasionando medidas discrepantes, deve-se buscar localização alternativa ou prover
meios para bloqueá-la.
Nota = no caso de avaliação de aplicações especiais, a leitura pode ser feita em superfície
com umidade após 1 min do fim do derramamento de água.
Em rodovias de mão dupla (dois sentidos do fluxo de tráfego), a medição deve ser feita
posicionando-se o equipamento voltado para cada um dos sentidos do fluxo do tráfego.
Para eixos duplos, a medição deve ser feita para cada uma das faixas. Os resultados
devem ser apresentados para cada sentido de fluxo de tráfego. No caso de demarcação
separadora de sentido de fluxo de tráfego com uma única faixa, deve ser adotada a menor
média obtida. Os trechos das vias a serem avaliados devem ser sinalizados de acordo com
as normas e padrões de sinalização e segurança viárias, de forma a manter a integridade
da equipe de campo e dos usuários da via. (ABNT, 2013, p. 2).

2.3

Avaliação da retrorrefletividade

É necessário um acompanhamento periódico da retrorrefletividade da sinalização viária,
pois é de fundamental importância para segurança viária. Dessa necessidade de monitoramento
surgiu a necessidade de desenvolvimento de um equipamento que pudesse efetuar as leitura de
maneira eficaz, isento de variáveis, e que também efetuasse comparativos de desempenho dos
diferentes materiais utilizados. Schwab (1999), surgiu um aparelho que utiliza um sensor ótico para
fazer a leitura de um feixe de luz retrorrefletida, e processar suas características, o
retrorrefletômetro.
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Para medir a retrorrefletividade, Morreira e Menegon (2003), utilizam-se os seguintes
coeficientes:
a) (RL) luminância retrorrefletida - quociente entre luminância e iluminância;
b) (L) luminância - relação entre a intensidade luminosa e candelas;
c) (cd) candelas - intensidade luminosa;
d) (m2) fluxo em metros quadrados;
e) (E) iluminância - quantidade de fluxo luminoso incidente em um elemento;
f) Lux – área do elemento;
g) (mcd/m2) – milicandelas por metro quadrado, usada para quantificar pequenos valores
de luminância.
A unidade de medida da retrorrefletividade é dada em mcd/m²/lux.
A Figura 29 mostra a diferença entre luminância e iluminância.

Figura 29- Luminância e Iluminância
Fonte: MOREIRA e MENEGON (2003)
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A Figura 30 mostra um comparativo entre leituras de retrorrefletividade.

Figura 30- Comparativo de Retrorrefletividade
Fonte: MOREIRA e MENEGON (2003)

2.4

Retrorrefletometros
Para Moreira e Menegon (2003) existem diversos tipos de equipamentos que possibilitam

a realização da medida eficiente da retrorrefletividade da sinalização viária:

A medida do coeficiente de luminância retrorrefletida é feita através do
RETRORREFLETÔMETRO, equipamento que simula a interação: luz dos faróis, sistema
retrorrefletivo e olhos do motorista, ou seja, reproduz e quantifica o fenômeno da
retrorrefletividade. (Moreira e Menegon, 2003)
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2.4.1

Equipamentos utilizado nos levantamentos

2.4.1.1 Levantamento da retrorrefletividade da sinalização vertical

Retrosing reflectometer 4000 da marca DELTA LIGHT & Opitics: este retrorrefletômetro
é capaz de realizar a medição da retrorreflexão dos materiais utilizados nas placas se sinalização
vertical, nos ângulos de medição de 0.2º, 0.5º, 1.0º (ângulo de observação) e -4º (ângulo de entrada),
o equipamento obedece a norma brasileira conforme a NBR-15426/2006 e também a norma
américa ASTM E-1709, E-2540 e E-1809. Fornece ao operador uma série de informações e sua
dados são facilmente transferidos para um computador com conexão via USB ou Bluetooth. São
calibrados conforme referência de DANAK da DELTA/ ILAC. A Figura ilustra o
retrorrefletômetro utilizado para a sinalização vertical.

Figura 31- Retrosing Reflectometer 4000

2.4.1.2 Levantamento da retrorefletividade da sinalização horizontal

Easylux Dupla Geometria: este retrorrefletômetro é capaz de realizar leituras tanto na
geometria de 15m quanto na de 30m de forma simultânea. Possui de uma área de leitura de 9cm de
largura e 17cm de comprimento e ângulos de incidência e de observação são de respectivamente
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1,5° e 86,5° para a geometria de 15m, e de 1,05° e 88,76° para geometria de 30 m. O equipamento
obedece à norma brasileira NBR 14723 e à uma série de normas internacionais, entre elas a
Americana ASTM E-1710 e a Europeia EM 1436. Também fornece ao operador uma série de
informações adicionais, além de possuir um software próprio, conhecido como Easydata, que
exporta os valores diretamente para o Microsoft Excel exibindo os resultados separados em grupos
previamente definidos pelo usuário. O software exporta também a localização, disponível através
do GPS integrado, para o software Google Earth, possibilitando assim uma visualização espacial
dos levantamentos realizados. O retrorrefletômetro possui ainda calibração instantânea e dispõe de
cerdas aplicadas na superfície de contato do aparelho com a demarcação a fim de vedar a leitura
do equipamento perante a luminosidade ambiente. O equipamento é ilustrado na Figura 32.

Figura 32- (a)Retrorrefletômetro e (b) Monitor do Retrorrefletômetro
Fonte: www.easylux.com.br

67

2.5

Parâmetros Mínimos

2.5.1

Sinalização Vertical
Os parâmetros mínimos estipulados para sinalização vertical dá-se pela NBR 14644/2007

com título Sinalização vertical viária — Películas — Requisitos, onde correlacionado as Tabelas x
com a Tabela, conforme o tipo da película utilizada, conforme Tabela 13.

Tabela 13- Retrorrefletividade Residual Mínima para Películas Retrorrefletivas

2.5.2

Sinalização Horizontal

Não foi encontrado nenhum dado sobre norma técnica brasileira que indique índices
mínimos para a retrorrefletividade horizontal.
A norma dos Estados Unidos da América, a FHWA (2008) não apresenta valores mínimos
mas apresenta recomendações, com base de estudos realizados em 1999 e divulgados em
“workshops”, levando em conta aspectos como, velocidade máxima da via, evidenciada na Tabela
14.
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Tabela 14 - Parâmetros Mínimo de Retrorrefletividade FHWA geometria de 30 m

Fonte: FHWA (2008 apud Moraes,2014)

Segundo Moraes (2014) cabe aos entes autárquicos federais e estaduais, responsáveis pela
regulamentação e fiscalização de concessões rodoviárias, estipularem valores e critérios mínimos.
Órgãos da administração pública, como CONTRAN, DENATRAN, DNIT, AGERGS, DAER, etc.
No Rio Grande do Sul, a AGERGS – Agência Estadual de Regulamentação dos Serviços
Públicos Delegados do RS, a partir do ano de 2006 passou a divulgar Notas Técnica de seus
próprios indicadores de medição, entre esses o IQS (índice de qualidade da sinalização), mostrada
na Figura 33.

Figura 33- Níveis de Aceitação da Retrorrefletividade AGERS
Fonte: AGERGS (2006)
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Para Moreira e Menegon (2003), “a retrorrefletividade residual para pintura deverá ser de
80 mcd.m-2.lux-1. Abaixo deste valor a sinalização deverá ser refeita”.
Segundo Schwab (1999) cita que o ideal para a retrorrefletividade residual deve ser de 130
mcd/m²/lux tanto para a cor branca como para a cor amarela.
Segundo as Especificações Técnicas do Programa BR-LEGAL do DNIT (2013)
retrorrefletorização residual sob quaisquer circunstâncias de condições físicas ou operacionais da
rodovia, independente do material especificado no projeto, deve ser de no mínimo 100 mcd.lx-1.m2

para a cor branca.
Para Debailon e Carlson (2007) que concluíram em seu estudo que a retrorrefletividade da

sinalização horizontal deve levar em consideração a velocidade da via e apresenta a Tabela 15.

Tabela 15- Parâmetro Mínimo de RL (mcd/m²/lux) geometria de 30 m

Fonte: Debaillon e Carlson (2007)
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3

METODOLOGIA

3.1

Caracterização do trecho Teste
Os segmentos avaliados estão na região central do Rio Grande do Sul, na Cidade de Santa

Maria, mais precisamente na rodovia BR-287 entre os entroncamentos com a RS-509 e BR-158
com jurisdição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e na rodovia
RS-509, entre os entroncamentos com a BR-287 e a BR-158, com jurisdição do Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), rodovias que ligam o Bairro Camobi ao centro da
cidade de Santa Maria.
Para a avaliação do presente trabalho, realizou-se os levantamentos em ambas as faixas de
rolamento, incluindo pista e acostamento no sentido Bairro-Centro e Centro-Bairro das rodovias
BR-287 e RS-509. Nestes segmentos foram localizados 35 indicações de travessias de pedestres,
sendo representados por algum tipo de sinalização horizontal e/ou vertical de travessias de
pedestres, separados em 18 trechos que indicam algum sinal de travessias de pedestres na BR-287
e 17 na RS-509, conforme Figura 34.

Figura 34 - Localização dos Segmentos de Estudo
Fonte: Adaptada de Google Earth (2014)
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3.2

Configuração dos Segmentos
O segmento “1” situado na RS-509 apresenta 17 trechos com demarcações horizontais que,

segundo o CONTRAN (2007), é classificada como Faixa de Travessia de Pedestres do tipo Zebrada
e também sinalização vertical tipo placa. A Figura 35 ilustra o segmento “1”.

Figura 35 - Localização do Segmento "1" e as Travessias de Pedestres Numeradas de 1 até 17
Fonte: Adaptada de Google Earth (2014)

O segmento “2”, situado na BR-287 apresenta 18 trechos com demarcações horizontais e
vertical conforme o segmento “1” acrescidos do que segundo o CONTRAN (2007) é classificada
como Linha de Retenção.
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A ilustração do segmento “2” é feita pela Figura 36.

Figura 36 - Localização do Segmento "2" e as Travessias de Pedestres numeradas de 1 até 18
Fonte: Adaptada de Google Earth (2014)

As demarcação horizontal presente nos trechos são as faixas de travessias de pedestres e as
linhas de retenção de fluxo que são da cor branca, já a sinalização vertical apresentam-se na cor
amarela e azul.
A sinalização vertical encontrada nos segmentos são conforme Figura 37.

Figura 37- Tipos de Sinalização Presentes nos Segmentos
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3.3

Levantamentos
Os levantamentos foram realizados nos segmentos seguindo uma metodologia própria, afim

de coletar uma série de dados que melhor atendessem às necessidades do presente trabalho.

3.3.1

Metodologia utilizada nos levantamentos do segmento “1”
As coletas dos valores da retrorrefletividade da sinalização horizontal foram realizadas em

todos os pontos observados, variando entre si apenas o número de faixas que compõem a travessia
de pedestres, onde foram realizados 5 levantamentos por linha da travessia de pedestre.
As linhas da travessia de pedestre foram nomeadas da letra A iniciando no eixo da pista e
acabando nas respectivas letras conforme a geometria da travessia de pedestre, conforme Figura
38.
Em relação a retrorrefletividade da sinalização vertical, foram realizadas em todas os pontos
que apresentavam tal indicação, onde foram realizados 5 levantamentos de dados por placa.

Figura 38 - Configuração da Travessia de Pedestres do Segmento “1”

3.3.2

Metodologia utilizada nos levantamentos do segmento “2”

As coletas dos valores da retrorrefletividade da sinalização horizontal foram realizadas em
28 dos 36 pontos de observados, variando entre si apenas o número de faixas que compõem a
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travessia de pedestres, onde foram realizados 5 levantamentos por faixa da Travessia de pedestre e
10 levantamentos na Linha de Retenção que compõe a travessia.
As linhas da travessia de pedestre foram nomeadas da letra A iniciando no eixo da pista e
acabando nas respectivas letras conforme a geometria da travessia de pedestre e a linha de retenção
recebeu o nome de LREAcost. para os pontos recolhidos no acostamento e LREPista para os pontos
recolhidos em cima da pista de rolamento, conforme Figura 39.

Figura 39-Configuração das Travessias de Pedestres do Segmento “2”

3.3.3

Metodologia Utilizada para comparação de trechos do segmento “2”

Como a sinalização horizontal do segmento “2” foi revitalizada parcialmente antes dos
levantamentos do dia 23/08/2014 e concluída posteriormente, voltou-se a campo e escolheu-se 6
trechos para a realização de novos levantamento de dados para a sinalização horizontal. Escolheuse aleatoriamente 3 destes trechos com sinalização horizontal pintada antes do dia 23/08/2014 e 3
trechos pintados posteriormente a este dia.
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3.3.4

Metodologia utilizada para determinação da distância de visibilidade da faixa de travessia

de pedestres e distância de visibilidade do pedestre sobre a faixa de travessia de pedestres.
Para obter os valores de distância de visibilidade noturna da faixa de travessia de pedestres
e do pedestre, foi utilizado um carro popular com luz baixa e uma trena. A coleta de dados consistiu
em verificar a que distância o motorista detecta no seu campo de visão o pedestre e/ou a faixa de
travessia.
Para isso foi configurado a pior situação de visibilidade do pedestre pelo motorista, em que
o pedestres usava vestimenta escura o que dificulta a visibilidade do pedestre pelo motorista na
ausência ou com pouca luz.
Foram escolhidos 4 pontos para obtenção de dados, com características distintas entre eles
escolheu-se os pontos de tal forma a propiciar variada condições das travessias de pedestres, por
exemplo, ponto com sinalização horizontal nova e com pouca e nenhuma iluminação externa,
sinalização nova com ponto de iluminação externa, ponto com sinalização horizontal considerada
velha com pouca ou nenhuma iluminação externa e sinalização velha com ponto de iluminação
externa.

3.3.5

Metodologia para correlação entre acidentes e sinalização de travessias de pedestres.

Entrou-se em contato com os órgãos de fiscalização dos segmentos “1” e “2” para pedir
informação de acidentes envolvendo pedestres, contendo informações quanto a gravidade,
localização e horário dos acontecimentos.
Para o segmento “1”, cujo órgão fiscalizador é a Polícia Rodoviária Estadual, conseguiu-se
um banco de dados datados desde de janeiro de 2009 até outubro de 2014. Já para o segmento “2”,
cujo órgão de fiscalização é o Polícia Rodoviária Federal, não se conseguiu nenhuma informação
sobre acidentes.
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4

Resultados e análises

4.1

Levantamento de caracterização dos segmentos

Os levantamentos de caracterização dos trechos do segmento “1” foram realizados no dia
26/07/2014, já os levantamentos de caracterização dos trechos do segmento “2” foram realizados
nos dia 27/07/2014, onde observou-se as seguintes características: locação, velocidade
regulamentada no trecho, a possibilidade de veículos realizarem ultrapassagens em cima da faixa
de travessia de pedestres, existência de sinalização vertical de advertência indicativa de travessia
de pedestres, a condição da pista e o número faixas para coleta de dados no trecho. A Tabela 16
caracteriza os trechos do segmento “1” e a Tabela 17 caracteriza os trechos do segmento “2”.
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Tabela 16- Caracterização dos Trechos do segmento "1"
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Tabela 17- Caracterização dos Trechos do Segmento "2"

As Figuras 40, 41 e 42 representam os modelos especificados pelos seguintes órgãos DNIT,
DAER e CONTRAN respectivamente.
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Figura 40- Modelo de Sinalização de Faixas de Travessia de Pedestres Sugeridas Pelo DNIT

Figura 41- Modelo de Sinalização de Faixas de Travessia de Pedestres Sugerida pelo DAER
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Figura 42- Modelo de Sinalização de Faixas de Travessia de Pedestres Sugerida pelo CONTRAN

Analisando as Tabelas 16 e 17 com os modelos ilustrados pelas Figuras 40, 41 e 42
elaborou-se as Tabelas 18, 19, 20, 21.

81

Tabela 18- Comparativo Segmento "1" com Modelo de Sinalização das Faixas de Travessia de Pedestres Sugerido pelo DAER
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Tabela 19- Comparativo Segmento "1" com Modelo de Sinalização das Faixas de Travessia de Pedestres Sugerido pelo CONTRAN
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Tabela 20- Comparativo Segmento "2" com Modelo de Sinalização das Faixas de Travessia de Pedestres Sugerido pelo DNIT
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Tabela 21- Comparativo Segmento "2" com Modelo de Sinalização das Faixas de Travessia de Pedestres Sugerido pelo CONTRAN
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Sinalização Horizontal e Sinalização Vertical.
Através das tabelas acima fez-se uma correlação entre a sinalização horizontal existente e
a sua respectiva sinalização vertical e percebeu-se que no segmento “1”, dos 34 trechos observados
apenas 10 possuíam algum tipo de sinalização vertical de advertência de passagem de pedestres,
resultando em aproximadamente 29%, e apenas 4 dos 34 trechos observados possuem sinalização
vertical de advertência de indicação de passagem de pedestres de acordo com os critérios do
CONTRAN (2007) referente as distâncias entre a placa de advertência e o ponto de conflito, o que
nos dá aproximadamente 12% das travessias se enquadram nos critérios estabelecidos.
No segmento “2” dos 36 pontos observados, em 4 pontos existiam somente a sinalização
vertical são eles (BR-287-12-BC, BR-287-12-CB, BR-287-18-BC, BR-287-18-CB), sem nenhuma
indicação de sinalização horizontal, logo, não foi possível caracterizá-los quanto as distância da
sinalização de advertência até a sinalização horizontal. Para os demais trechos caracterizado 14 dos
30 pontos possuem algum tipo de sinalização vertical referente a passagem de pedestres,
totalizando um percentual de aproximadamente 47%. Em nenhuma das travessias da BR-287 a
sinalização vertical de advertência de indicação de travessia de pedestres foi compatível ao
estabelecido pelo CONTRAN 13(2007) referente a distância do sinal de advertência até a
sinalização horizontal.
De forma global, dos 64 pontos observados, 24 possuem algum tipo de sinalização vertical
de advertência de passagem de pedestres, representando 40% das travessias. E apenas 4 dos 64
pontos possuem sinalização adequada aos critérios do CONTRAN (2007) referente a distância da
sinalização vertical de advertência até o ponto da sinalização horizontal, gerando um número
insignificante de 6%.

Utilização Linha de Retenção

Nota-se que no segmento “1” nenhum dos trechos amostrados possuem linha de retenção,
já no segmento “2”, tirando os 4 pontos em que não existe nenhum sinal de demarcação viária de
indicação de travessia de pedestres, 32 pontos possuem a linha de retenção.
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4.2

Levantamento da retrorrefletividade da sinalização vertical

Os levantamentos da retrorrefletividade da sinalização vertical do segmento “1” foram
realizada nos dias 02/08/2014, 03/08/2014 e 20/09/2014, com coleta de dados sobre a luminância
retrorrefletida RL residual.
Através dos dados coletados, foi possível calcular os valores médios de retrorrefletividade
de acordo com a sinalização vertical empregada no trecho. Para a obtenção da retrorrefletividade
média, os cálculos foram os seguintes.
- o valor da retrorrefletividade média foi calculado utilizando os 5 valores coletados.
As médias finais mostradas na Tabela22 é pra valores de retrorrefletividade residual para
medidas realizadas pelo Retrosing reflectometer 4000 da marca DELTA LIGHT & Opitics.

Tabela 22- Valores e Películas da Sinalização Vertical de Advertência dos Trechos do Segmento
"1"

Comparando os valores obtidos e os tipos de películas identificadas nos trechos, com a
Tabela 13 onde se observa que os valores de retrorrefletividade residual mínimo para as placas com
películas Tipo IA, nas cores branca e amarela é 35 e 25 respectivamente, verifica-se que apenas 1
dos valores apresentados no levantamento do segmento “1” fica dentro do esperado para
sinalização de cor amarela.
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Os levantamentos da retrorrefletividade da sinalização vertical do segmento “2” foram
realizados no dia 23/08/2014, com coleta de dados sobre a luminância retrorrefletida RL residual.
A metodologia definida para o segmento “2” referente a de coleta de dados e de cálculos
de médias, é igual a empregada no segmento “1”.

Tabela 23- Valores e Películas da Sinalização Vertical de Advertência dos Trechos do Segmento
"2"

Fazendo o mesmo comparativo feito para o segmento “1” observa-se que não possui
nenhum valor que fique dentro do requerido pela NBR 14644/2006 para o segmento “2”.

4.3

Levantamento da retrorrefletividade da sinalização horizontal

Os levantamentos no segmento “1” foram realizados nos dias 02/08/2014, 03/08/2014 e
20/09/2014 com levantamento da RL residual da sinalização horizontal das travessias de pedestres.
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Através dos dados coletados, foi possível calcular os valores médios de retrorrefletividade
de acordo como o tipo de demarcação viária e o tipo de sinalização vertical empregada no trecho.
Para a obtenção da retrorrefletividade média, os cálculos foram os seguintes.
- tendo os valores das 5 leituras da linha da faixa de travessia de pedestre, calcula-se a média
de retrorrefletividade excluindo o maior e o menor valor e soma-se os valores restantes dividindo
pelo número de leituras menos 2.
As médias finais mostradas na Tabela 24 é pra valores de retrorrefletividade residual para
a geometria de 15 m.

Tabela 24: Levantamentos da Sinalização Horizontal do Segmento "1" com Aparelho com
Geometria de 15m
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A Tabela 25 mostra os resultados mínimos para a retrorrefletividade da sinalização
horizontal segundo estudos para geometria de 15m.

Tabela 25 - Resultados Mínimos para leitura do aparelho para 15m analisados pela Leitura Técnica
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A n á l i s e d a r e t ro r re f le ti v i d a d e d o s e g me n t o " 1 " g e o m e t r i a d e 1 5 m
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Retrorrefletividade Mínima BR-Legal (2013)

Retrorrefletividade Mínima DER/MG (DQ 01/2008)

Figura 43- Comparativo entre a Retrorrefletividade da Sinalização Horizontal do Segmento “1” com o Retrorrefletividade Residual
Mínima estabelecida por estudos
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No segmento “1” as linhas das travessias não possuem uma mesma retrorrefletividade, nem
parecidas, pois dentro de um mesmo trecho existem as linhas que são mais solicitadas, no caso as
linhas situadas sobre as trilhas de roda. Existe uma maior solicitação, uma maior abrasão, o que
causa um maior desgaste, também ocorre em alguns casos de as linhas situados no acostamento
terem retrorrefletividade maior que as linhas situadas sobre a pista.
Observa-se que os 16 primeiros trechos desse segmento possuem uma maior
retrorrefletividade, pois esses trechos encontram-se nas região do segmento que possui pista dupla,
o que acarreta em uma melhor distribuição do tráfego em ambas as faixas.
Utilizando a média entre as linhas da travessia de pedestres e comparando com os estudos
citados na Tabela 25, para os mais críticos Schwab (1999), BR-Legal (2013) e DER/MG (DQ
01/200), apenas 3 dos 35 subtrechos atendem aos seus parâmetros mínimos referentes a
retrorrefletividade o que corresponde a aproximadamente 9%. Ao se comparar os dados com os
estudos de Moreira e Menegon (2003), tem-se que 11 dos 34 pontos estão com luminância
retrorrefletida residual mínima de 80 mcd/lux/m², representando 32% da sinalização com critério
aceitável para Moreira e Menegon (2003).
Para retrorrefletividade com aparelho com geometria de 30m segue Tabela 26.
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Tabela 26: Levantamentos da Sinalização Horizontal do Segmento "1" com Aparelho com
Geometria de 30m

Tabela 27: Resultados Mínimos para leitura do aparelho para 30m analisados pela Leitura Técnica
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Utilizando dados referentes as tabelas acima tem-se que para os requisitos mínimos da
FHWA (2008) nenhuma travessia de pedestres é aprovada, já para Debaillon e Carlson(2007)
apenas 7 das 34 travessias do segmento “1” possuem o mínimo de 40 mcd/m²/lux, totalizando 20%
das travessias.

Já os levantamentos do segmento “2” foram realizados no dia 23/08/2014 e foi seguido os
mesmo princípios do segmento “1”.
Para aparelho com geometria de 15 m resultou na Tabela 28

Tabela 28: Levantamentos da Sinalização Horizontal do Segmento "2" com Aparelho com
Geometria de 15m
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Análise da retrorrefletividade do segmento "2" geometria 15 m
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Figura 44- Comparativo entre a Retrorrefletividade da Sinalização Horizontal do Segmento “2” com o Retrorrefletividade Residual
Mínima estabelecida por estudos.
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Para esses levantamentos observou-se que os 12 primeiros trechos dos 28, em que foram
coletados dados de retrorrefletividade da sinalização horizontal, possuíam a sinalização horizontal
revitalizada recentemente, o que é comprovado pelos valores altos de retrorrefletividade obtidos.
Comparando as tabela com a tabela resulta que todos os 12 primeiros trechos possuem requisitos
mínimos para os estudiosos e normas da tabela, resultando em 43% das travessias do segmento
estavam com retrorrefletividade atingindo os requisitos mínimos.

Para aparelho com geometria de 30 m segue a Tabela 29.

Tabela 29 - Levantamentos da Sinalização Horizontal do Segmento "1" com Aparelho com
Geometria de 30m
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Comparando-se os dados da tabela com a tabela fica evidente a utilização da nova pintura
nos 12 primeiros trechos, onde melhora em muito as retrorrefletividade da sinalização horizontal,
e se tem um belo resultado e supera os critérios mínimos apresentados por FHWA (2008) e
Debaillon e Carlson (2007), tendo um índice de aproximadamente 43% da sinalização com ótimos
valores de retrorrefletividade da sinalização horizontal.
No contexto global, dos 62 trechos analisados, com aparelho para geometria 15 m, em que
os dados foram coletados, 23 trechos apresentam retrorrefletividade adequada segundo Moreira e
Menegon (2003) e trechos em que se analisa a utilização de aparelhos com geometria de 30 m um
resultado de 29% das travessias com quesitos mínimos para os estudiosos Debaillon e Carlson
(2007), com 40 mcd/m²/lux, tendo com número de travessias de pedestres que apresentam acima
do estipulado 18.

4.4

Comparativo entre trechos do segmento “2”

Buscou comparar alguns trechos do segmento “2”, a fim de determinar o quanto melhorou
a sinalização horizontal das travessias de pedestres e também qual foi o desgaste desde a sua
revitalização.
Em primeiro momento buscou-se a comparação dos trechos em que a pintura de sinalização
horizontal das travessias de pedestres já estava realizada no dia 23/08/2014, os novos
levantamentos foram realizados no dia 30/11/2014.

Tabela 30- Levantamento de Três dos Trechos dos Segmento "2" realizados no dia 23/08/2014
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A tabela30 mostra os levantamentos dos três trechos da situados na BR-287 realizados no
dia 23/08/2014 e a Tabela 31 mostra os levantamentos realizados no dia 30/11/2014. Comparativo
é evidenciado pela Figura 45 onde se tem aproximadamente 100 dias entre as leituras.

Tabela 31- Levantamento de Três dos Trechos do Segmento "2" realizados no dia 30/11/2014

Figura 45- Comparativo entre as Leituras do mesmos Trechos do Segmento "2"

Observa-se que para os trechos BR-287-01-BC uma queda 1,9 vezes, para o BR-287-01CB uma queda de 2,04 para o BR-287-02-BC 2,07, BR-287-02-CB 3,14, BR-287-05-BC uma
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queda de 3,35 e para o trecho BR-287-05-CB uma queda de 2,25 vezes em relação ao primeiro
levantamento.
A degradação da retrorrefletividade da sinalização horizontal se dá ao longo do tempo e
pode ser potencializada por diversos fatores como qualidade do material, tecnologia emprega no
serviço, ancoragem das microesferas e esferas de vidro na tinta e liberação do trafego antes da
completa secagem do material.
Em segundo plano buscou-se identificar a melhora dos trechos em que a sinalização
horizontal das travessias de pedestres dos trechos foi revitalizada após o dia 23/08/2014. A Figura
46 faz um comparativo entre a retrorrefletividade residual da sinalização horizontal das travessias
de pedestres de alguns trechos do segmento “2”, e deixa evidente a melhora das condições da
mesma para o trechos analisados.

Tabela 32- Levantamento de Três dos Trechos dos Segmento "2" realizados no dia 23/08/2014

A Tabela 32 mostra as características da retrorrefletividade residual levantados no dia
23/08/2014 e a Tabela 33 mostra os dados dos levantamentos realizados no dia 30/11/2014.

Tabela 33- Levantamento de Três dos Trechos dos Segmento "2" realizados no dia
30/11/2014
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Figura 46- Comparativo entre as Leituras do mesmos Trechos do Segmento "2"

4.5

Determinação da distância de visibilidade noturna da faixa de travessia

de pedestres e distância de visibilidade do pedestres.

Os levantamentos para determinação das distâncias de visibilidade noturna são mostrados
na Tabela 34.

Tabela 34-Levantamentos para Determinação das Distâncias de Visibilidade
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Observa-se pela Tabela 34 que em todos os casos a distância de visibilidade do pedestre se
deu maior, mostra que o pedestres é visto antes do que a faixa de travessia de pedestre, não
importando a condição retrorrefletividade da sinalização horizontal.
O que influência é a iluminação externa da travessia de pedestres, para as travessias
observadas com pouca iluminação o pedestre começa a ser observado mais ou menos quando o
primeiros focos de luz oriundos dos faróis do veículo o ilumina, o que em situação de risco no qual
force o motorista fazer um manobra de segurança, a distância existente entre o veículo e o pedestres
é pequena e provavelmente aconteceria um acidente, e para as condições com bastante iluminação
o pedestre é avistado em distâncias considera seguras para o CONTRAN (2007) para a velocidade
regulamentar da via.

4.6

Correlação de acidentes de trânsito com a sinalização dos segmentos.

Com o fornecimento de dados sobres acidentes envolvendo veículos e pedestres, pelos
órgãos de fiscalização das vias, correlacionou-se os a situação da sinalização dos segmentos.
Buscou-se saber o volume diário médio (VDM) estimado dos segmentos para 2014, logo
encontrou-se nos projetos de duplicação da RS-509 e Br-287 que seus respectivos VDM eram de
10.417 bidirecional e 25.794 bidirecional.
Com dados fornecidos pela Polícia Rodoviária Estadual – PRE, foi observado que de
janeiro de 2009 até outubro de 2014, ocorreram 35 acidentes envolvendo veículos e pedestres no
segmento “1”. Conforme Tabela 35.

101

Tabela 35- Acidentes do Tipo Atropelamento de Pedestres na RS-509

Fonte: PRE (2014)

Conforme Tabela 36 de atropelamentos por quilômetro, com a análise dos valores não é
possível determinar se os acidentes correram nas faixas de travessia de pedestres ou próximo delas,
o que é possível determinar é que nos três quilômetros com maior incidência de atropelamentos
(km3, 4 e 5) existe um número de 8 faixa de travessia de pedestres.

Tabela 36- Distribuição dos Atropelamentos por Quilômetros da RS-509

Fonte: PRE (2014)

Também é possível fazer uma análise sobre os horários dos acidentes no segmento “1”,
relatado na Tabela 37, em que em 43% dos acidentes ocorreram no período em que havia pouca
incidência de luz.
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Tabela 37- Distribuição dos Atropelamentos pelo Horário

Fonte: PRE (2014)
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5

CONCLUSÃO
Estre trabalho focou em um tema de suma importância para a segurança viária: as condições

da sinalização referente a indicação de travessia de pedestres de dois trechos com VDM elevado.
Nele buscou-se dizer se a sinalização das travessias está de acordo com a legislação e se estão com
desempenho no que se refere a retrorrefletividade da sinalização compatível com o que é
estabelecido em normas e resoluções.
Para isto foi analisado dois segmentos localizados na cidade de Santa Maria no Estado do
Rio Grande do Sul. O primeiro segmento intitulado Segmento “1” é a rodovia estadual RS-509,
popularmente conhecida como “faixa velha”, o segundo denominado com Segmento “2” é a
rodovia federal BR-287, conhecida como “faixa nova”.
Coletou-se uma grande série de dados a fim de caraterização dos segmentos, onde através
da legislação vigente, foi possível dizer que nenhuma das 35 indicações das travessias de pedestres
possuem todos os requisitos mínimos refere a sinalização vertical e horizontal.
Também buscou-se dizer se a retrorrefletividade da sinalização de indicação de travessia
de pedestres se encontrava em condições mínimas aceitáveis estabelecidas por norma, referente a
sinalização vertical as condições mínimas de retrorrefletividade são dados pela NBR14644/2007
onde apenas uma placa se sinalização de advertência de travessia de pedestres possui o requisito
mínimo para a cor amarela de 25mcd/lux/m².
Para a sinalização horizontal, não foi encontrado nenhuma norma brasileira que se refere a
este valor mínimo de retrorrefletividade, logo foi feito um comparativo com autores com Moreira
e Menegon (2003), Schwab (1999), ao Programa BR-Legal (2013) e a FHWA (2008) dos 62 pontos
de coleta de dados com aparelho com geometria de 15m, apenas 23 pontos atendem aos critérios
estabelecidos por Moreira e Menegon (2003) e 17 atendem ao Programa BR-Legal do DNIT.
Como os levantamentos do segmento “2” foram realizados em um período em que a
sinalização horizontal do mesmo se encontrava parcialmente revitalizada, optou-se por volta a
campo e verificar a perda da retrorrefletividade decorridos 99 dias depois dos primeiros
levantamentos e tem-se que nesses 90 dias a retrorrefletividade residual caiu em torno de 3 vezes
para os trechos analisados, e também buscou-se fazer um comparativo de melhoria da
retrorrefletividade da sinalização horizontal de trechos que estavam com baixos índices de
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retrorrefletividade no primeiro levantamento, onde podemos concluir que houve uma melhora e
mínima para os trechos analisados de 3,8 vezes mais retrorrefletividade residual.
Logo tem-se que a sinalização horizontal da RS-509 no trecho não duplicado está em
precária situação, precisando urgentemente de uma manutenção, e no trecho duplicado a
retrorrefletividade residual está chegando a níveis, mínimos o que também necessita de uma
revitalização. Para a BR-287 no trecho em que foi revitalizado anterior ao dia 23/08/2014
apresenta-se em bom estado, já o trecho em que não foi revitalizado precisa de revitalização.
Também analisou-se a distância de visibilidade do pedestre e da faixa de travessia pedestre
em condições de baixa e de alta luminosidade onde percebeu-se que o pedestres entra no campo de
visão do motorista antes da sinalização horizontal de travessia de pedestres, e que a iluminação
externa é de suma importância para a condição de segurança da via, no qual fica evidenciado pelo
levantamento que melhora e muito distancia de visibilidade do pedestre, podendo vir a ser
importante na tomada de decisão do motorista na hora de uma manobra.
E ainda tentou-se fazer um correlação entre dados de acidentes envolvendo pedestre
próximo e/ou sobre a sinalização horizontal, mas os dados obtidos não possuíam tal informação,
porém buscou-se correlacionar os acidentes em função dos quilômetros da via, onde tem-se que o
trecho que mais tem atropelamentos é o trecho com duplicação e possui entorno de 8 travessia de
pedestres.
Conclui-se que há a necessidade de criação de uma legislação única no que diz respeito a
sinalização de transito, e também sobre normas de valores mínimos de retrorrefletividade residual
para que a partir de tal situação, se tome as devidas providencias com respeito a revitalização da
sinalização.

105

6

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14664:
Sinalização vertical viária – Requisitos. Rio de Janeiro, 2007.

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14723:
Sinalização horizontal viária – Avaliação da retrorrefletividade utilizando equipamento
manual com geometria de 15m. Rio de Janeiro, 2013.

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15426:
Sinalização vertical viária – Métodos de ensaio padrão para medição de películas
retrorrefletivas. Rio de Janeiro, 2013.

AGERGS. AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL. Nota Técnica DQ 01/2006: Indicadores de
Qualidade dos Serviços – Pólos de Concessão Rodoviária. Porto Alegre, 2005.

AGERGRS. AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL. Nota Técnica DQ 01/2008: Indicadores de
Qualidade dos Serviços – Pólos de Concessão Rodoviária. Porto Alegre, 2006.

BRASIL. Ministério das Cidades. Código de Trânsito Brasileiro. Brasília, 2008.

CASTILHOS, F. B.: Sobre a Conspicuidade, Legibilidade e Retrorrefletividade das
Placas de Sinalização Viária. São Carlos, 2009.

CARLSON, P.; PARK, E; ANDERSEN, C. The benefits of pavement markings: a
renewed pespective based on recent and ongoing research. TRB 88th Annual Meeting,
2008.

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. Manual Brasileiro de Sinalização de
Trânsito – Volume II. Brasília, 2007.

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. Manual Brasileiro de Sinalização de
Trânsito – Volume IV. Brasília, 2007.

106

DAER. DEPARTAMENTO AUTÔNOMO
Sinalização rodoviária. Porto Alegre, 2006.

DE

ESTRADAS

DE

RODAGEM.

DELTA. Disponível em: < http://www.madebydelta.com>. Acesso em: 20 ago. 2014.

DEBAILLON, C. et all. Recommendations for minimum pavement marking
retroreflectivity values based on tarvip analyses. College Station, Texas, 2007.

DER-MG. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS.
Recomendações técnicas para sinalização viária horizontal. Belo Horizonte, 2006.

DNER. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. Manual de
sinalização rodoviária. Ministério dos Transportes, 1999.

DNIT. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.
Anuário estatístico das rodovias federais 2010. Rio de Janeiro, 2010.

DNIT. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.
ANEXO II – Especificações Técnicas Programa BR-LEGAL. Rio de Janeiro, 2008.

EASYLUX RETRORREFLETÔMETRO. Disponível em: <http://www.easylux.com.br>.
Acesso em: 15 ago. 2014.

FHWA. Preliminary economics impacts of implementing minimum levels of pavement
marking retroreflectivity. U.S. Department of Transportation, FHWA Office of Savety,
Washington DC, 2008.

FHWA. Roadway delineation practices book. U.S. Department of Transportation,
Washington, 1994.

GOOGLE. Disponível em: <http://www.google.com>. Acesso em: 25/11/2014.

GOLD, Philip A; Segurança de Trânsito – Aplicações de Engenharia para reduzir acidentes
– BIRD, EUA, 1998.

107

Por Vias Seguras. Disponível em <info@vias-seguras.com>. Acesso em: 16/11/2014.

MOREIRA, H; MENEGON, R. Sinalização horizontal. 2003.

MORAES, L.K. Avaliação crítica da evolução da retrorrefletividade da sinalização
horizontal em trecho experimental. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação
de Engenharia Civil) – Santa Maria, 2014.

SCHWAB, M.S.F. Estudo do desempenho dos materiais de demarcação viária
retrorrefletivos. 1999. 159f. Dissertação (Pós-Graduação em Engenharia de Materiais) –
Rede Temática em Engenharia de Materiais. Belo Horizonte, 1999.
SISOPIKU, V.P. Pedestrian Crossing Compliance: Estimation Methods and Behavioral
Analysis. 2000.

