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Sinalização Vertical – Sinalização Temporária 
 

DESCRIÇÃO 

A Sinalização Temporária consistem em um 

conjunto de sinais e dispositivos com características 

visuais próprias, tendo como objetivo principal 

garantir a segurança dos usuários e dos trabalhadores 

da obra ou serviço, bem como a fluidez do tráfego nas 

áreas afetadas por intervenções temporárias na via. 

A Sinalização Temporária, os elementos que 

compõe a sinalização de regulamentação tem suas 

características de forma, dimensões e cores 

preservadas. Já na sinalização vertical de advertência 

e nas placas de orientação de destino, são adotadas 

as combinações das cores laranja e preta. Os sinais 

podem ser confeccionados através da sobreposição 

de películas ou através dos processos de impressão 

serigráfica sobre a película laranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sinais devem atender às normas de 

Sinalização Vertical ABNT NBR 14644 e ABNT NBR 

14891, por isso, devem ser confeccionados com as 

películas das séries DM7200 (Tipo I microesfera), 

DM7208 (Tipo IV), DM5600 (Tipo I prismática), 

DM7600 (Tipo III) e DM7900 (Tipo X). No caso de 

sinais confeccionados a partir do processo de 

impressão serigráfica, é utilizada a tinta de código 

DMTIN08, de cor preta. Para mais informações sobre 

cada película e tinta, consulte os boletins técnicos 

disponíveis no site da DM. Além disso os sinais devem 

seguir os padrões dimensionais descritos no Manual 

de Sinalização Temporária do CONTRAN – Volume VII 

ou Manual de Sinalização Rodoviária do DER - Volume 

II. 
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TIPOS DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

1) SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO 
 
Os sinais de regulamentação mais utilizados em situações temporárias são: 
 
- R-1 – “Parada Obrigatória” 
- R-7 – “Proibido Ultrapassar” 
- R-15 – “Altura máxima permitida” 
- R-16 – “Largura máxima permitida” 
- R-19 – “Velocidade máxima permitida” 
- R-28 – “Mão dupla” 
 
Obs: Para mais informações, consulte o “Boletim Técnico Sinais Impressos – Regulamentação” 
 

2) SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA TEMPORÁRIA 
 

No caso da Sinalização de advertência temporária, a cor amarela é substituída pela cor laranja. 
Os sinais de advertência mais utilizados em situações temporárias são: 

 

- A-15 – “Parada obrigatória à frente” 

- A-21a – “Estreitamento de pista ao centro” 

- A-21b – “Estreitamento de pista à esquerda” 

- A-21c – “Estreitamento de pista à direita” 

- A-24 – “Obras ou serviços” 

- A-24 – “Obras ou serviços” – “CANTEIRO CENTRAL A XXX m” 

- A-24 – “Obras ou serviços” – “TRANSVERSAL” 

- A-24 – “Obras ou serviços” – “VIRE À ESQUERDA” 

- A-24 – “Obras ou serviços” – “VIRE À DIREITA” 

- A-24 – “Obras ou serviços” – “VIA À ESQUERDA INTERDITADA” 

- A-24 – “Obras ou serviços” – “VIA À DIREITA INTERDITADA” 

- A-25 – “Mão-dupla adiante” 

- A-32b – “Passagem sinalizada de pedestres” 

- A-37 – “Altura limitada” 

- A-38 – “Largura limitada” 

- A-45 – “Rua sem saída”
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Obs: Para mais informações, consulte o “Boletim Técnico Sinais Impressos – Advertência” 

 

3) SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 
 
Esse tipo de sinalização possui formato retangular, com letras, setas e orla na cor preta sobre 
fundo laranja. Os sinais mais utilizados são: 
 
- “TRECHO SEM ACOSTAMENTO A XXX m” 
- “TRECHO SEM ACOSTAMENTO PRÓXIMOS XXX m” 
- “DESVIO” 
- “ DESVIO À ESQUERDA A XXX m” 
- “DESVIO À DIREITA A XXX m” 
- “PISTA FECHADA A XXXm” 
- “SOMENTE TRÂNSITO LOCAL” 
- “ SAÍDA DE CAMINHÕES A XXX m” 
-  “ENTRADA E SAÍDA DE CAMINHÕES A XXX m” 
- “MÁQUINAS NA PISTA A XXX m” 
- “FIM DAS OBRAS” 
 

4) VIA URBANA 
 
- Orientação de Rotas 
- Indicação de “ALTERNATIVA” ou “ROTA ALTERNATIVA” 
- Indicação de Logradouros “EM OBRAS” 
 

5) VIA RURAL 
 

6) SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA PEDESTRES TEMPORÁRIA 
 

Utilizada quando a intervernção na via interfere na passagem livre de pedestres. 
 

7) SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA CICLISTAS TEMPORÁRIA 
 

Utilizada quando a intervernção na via interfere no trajeto livre de ciclistas. 
 
 
 
 

8) DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA 
 
- MARCADOR DE PERIGO 
 
Constitui-se de uma placa utilizada para melhorar a visibilidade de obstáculos, tais como pilar, 
nariz de bifurcação, poste sem proteção, entre outros. Confeccionado nas cores laranja e preta. 
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- MARCADOR DE ALINHAMENTO 

Constitui-se de placa posicionada frontalmente à aproximação dos veículos, delineando os 
limites da pista em desvios que resultam em mudança brusca de direção ou em curva horizontal. 
Deve possuir fundo na cor laranja e seta na cor preta, conforme a figura abaixo. 

 

 

 

 

  

 

 

Obs: Para mais informações sobre o Marcador de Perigo e Marcador de Alinhamento consulte o 
“Boletim Técnico Sinais Impressos – Dispositivos Auxiliares” 

 

 

 

 

Tráfego pela 

direita Bifurcação Tráfego pela 

esquerda 
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9) CANALIZADOR MÓVEL 
 
É um dispositivo portátil, confeccionado em material plástico para canalização ou 

bloqueio de tráfego. Para sinalização é utilizada uma faixa retrorrefletiva de 1,00 m x 0,24 m, 
com faixas de 0,25 m de largura nas cores branca e laranja, inclinadas a 45° conforme a figura 
abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As películas que compõe os sinais de advertência devem atender aos valores mínimos 
de retrorrefletividade e coordenadas cromáticas descritos nas Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1 – Coeficiente inicial de retrorreflexão das películas Tipo I, Tipo III e Tipo X, em cd/(lux.m²), 
segundo a ABNT NBR 14644, para as cores laranja e branca. 

 

 

Ângulo de 
observação 

Ângulo de 
entrada 

Laranja Branca 

Tipo I Tipo III Tipo X Tipo I Tipo III Tipo X 

0,2° - 4° 25 145 210 70 360 520 

0,2° 30° 7 68 80 30 170 215 

0,5° - 4° 13 60 90 30 150 350 

0,5° 30° 4 28 50 15 72 135 

1,0° - 4° - - 30 - - 90 

1,0° 30° - - 17 - - 45 

Tráfego pela 

direita 

Tráfego pela 

esquerda 
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Tabela 2 - Coordenadas de cromaticidade e fatores de luminância das películas Tipo I, Tipo III e Tipo X, 
em cd/(lux.m²), segundo a ABNT NBR 14644, para as cores laranja e branca. 

COR 
1 2 3 4 

Fator de 
Luminância (Y%) 

x y x y x y x y Mín. Máx. 

Laranja 0,558 
 

0,352 
 

0,636 
 

0,364 
 

0,570 
 

0,429 
 

0,506 
 

0,404 
 

10,0 30,0 

Branca 0,303 
 

0,300 
 

0,368 
 

0,366 
 

0,340 
 

0,393 
 

0,274 
 

0,329 
 

27,0 - 

 

As coordenadas cromáticas descritas na Tabela 2, estão representadas pelas áreas ilustradas no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Coordenadas cromáticas da cor laranja e branca descritas na Tabela 2 

Observações: Para as Películas Tipo I, após 500 horas de intemperismo artificial, seguindo o ensaio do 

ciclo I das normas ASTM G 153 ou ASTM G 155, as películas devem apresentar no mínimo 50% dos 

coeficientes de retrorreflexão iniciais descritos na Tabela 1. Já para as Películas Tipo III e Tipo X, após o 

ensaio de intemperismo, as películas devem apresentar 80% dos coeficientes de retrorreflexão iniciais 

descritos na Tabela 1. 

Após o intemperismo, os valores de coordenadas de cromaticidade e fatores de luminância devem 

permanecer dentro dos especificados na Tabela 2, para as películas Tipo I, III e  X. Tanto a película preta ou 

a impressão serigrática com tinta preta não devem refletir, ao serem iluminadas pelo farol e um veículo. 

As medições de retrorrefletividade das películas utilizadas na confecção dos sinais devem ser 

realizadas seguindo os procedimentos descritos nas normas ABNT NBR 14644 e ABNT NBR 15426.
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As películas laranjas utilizadas na confecção dos sinais de advertência devem atender às especificações 

descritas nas Tabelas 1 e 2 para o tipo de película correspondente. Após o intemperismo as películas pretas 

não podem apresentar trincas o rachaduras. 

Obs: A sinalização temporária pode ser fabricada em diversos tamanhos, sempre seguindo os 

padrões e especificações técnicas determinadas pelas normas de sinalização vertical da ABNT e 

pelos manuais de sinalização do CONTRAN e do DER. 

APLICAÇÃO 

 

 Aplicação em superfícies planas. 

 O substrato de aplicação deve ser preferencialmente alumínio ou outras superfícies metálicas com 

tratamento antioxidante. Deve-se atentar que, no caso de superfícies com algum tipo de pintura, 

deve-se aguardar o tempo completo de cura da tinta antes da aplicação da película. 

 Temperatura de aplicação: Entre 18 °C e 30 °C e umidade relativa entre 30% e 60%. Após a 

aplicação da película no substrato, acondicionar o sistema nas mesmas condições de temperatura e 

umidade relativa descritos anteriormente, antes da exposição em ambiente externo, para que que 

o processo de cura do adesivo seja concluído. 

 Validade: 1 ano na embalagem original, temperatura entre 15 °C e 25 °C e 50% de umidade 

relativa. 

 
IMPORTANTE: 
 

 
 Para um mesmo produto, pode ocorrer variação de cor entre lotes. 

 

ATENÇÃO: A superfície na qual o material será aplicado deve estar completamente livre de poeira, graxa 

ou qualquer outra contaminação que possa comprometer a adesão do material. Superfícies envernizadas 

ou pintadas devem ser devidamente secas, por pelo menos três semanas ou até sua cura completa. A 

compatibilidade dos vernizes e tintas selecionados deve ser testada pelo usuário antes da aplicação do 

material. A baixa resistência a tensão do material pode tornar a remoção da película mais difícil. 
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