RESO
O N 180, DE 26 DE AGOSTO DE 2005
VOLUME I
Este Volume I refere-se Sinaliza o Vertical de Regulamenta o de
nsito, tendo sido elaborado pela C ara
ca de Engenharia de
o, da Sinaliza o e da Via,
o 2003/2005 e incorpora as
altera
determinadas por Reso
o do CONTRAN espec ca.
o apresentados, para cada sinal, seu significado; princ os de
utiliza o; posicionamento na via; relacionamento com outras sinaliza
e os enquadramentos correspondentes, previstos no Ca
o XV do CTB.

Aprova o Volume I - Sinaliza o Vertical de Regulamenta
do Manual Brasileiro de Sinaliza o de
nsito.

Significado:

ou cruzar a via/pista.

a regra geral de direito de passagem prevista no art. 29, inciso III,
do CTB.

o,

LINHA DUPLA CONTINUA (LFO-3)
sua necessidade;

Significado:

A LRE indica ao condutor o local limite em que deve parar o

Cor:

visibilidade restrita.

O sinal R- 19 deve ser utilizado:

Amarela.

Posicionamento na Via:

Cor:

A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, o mais

Branca.

a possibilidade de regulamentar velocidade menor ou maior do

acordo
com estudos de engenharia.

do CTB.
A velocidade regulamentada para a via deve sempre ter valores
uso de placa contendo o sinal R-1 em ambos os lados.

A LRE deve ser utilizada:

A velocidade indicada vale a partir do local onde estiver colocada

semaforizadas;

pelo menos um dos sentidos;
do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal.

passando a valer as velocidades definidas de acordo com o artigo

por falta de visibilidade;
velocidade inferior a estabelecida no trecho anterior, deve-se utilizar

pista transversal.
A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista.

previstos adiante.

locais onde os deslocamentos laterais devam ser proibidos, como

do sinal R-1, deve ser colocada antes uma placa contendo
TABELA 1
VIAS URBANAS

PARE

Via
Urbana

ponto de parada.

quando estudos de engenharia indiquem a necessidade.
prolongamento do meio fio da pista de rolamento transversal.

Cor

Cod.

R-1

Lado
(m)
0,35

Fundo

vermelha

Orla Interna

branca

Orla externa

vermelha

Letras

branca

Orla interna
branca (m)
0,028

0.45

de 15,00 m, contada a partir de 2,00 m do alinhamento da pista

NOME DA RUA
0.25

Sinal
Forma

Quando existir faixa para travessia de pedestres, a LRE deve

Orla externa
vermelha (m)

necessidade.

NOME DO BAIRRO

0,014

A LRE pode ser utilizada em conjunto com o sinal de

linha estiver prejudicada.

CEP DA RUA

retrorrefletivos bidirecionais amarelos, para garantir maior
a neblina.
POSICIONAMENTO DAS PLACAS
sem escala

contendo elementos refletivos.

15,00

0,30
PARE

3 - 15

,00m

TERRENO PORTICULAR

HORIZONTAL/ VERTICAL
sem escala

LFO-

DO FLUXO DE TRRAFEGO, VOLTADAS P/ O LADO
EXTRERNO DA VIA.

PARA TRECHOS RETOS: > 0,30m

LFO-3

PARA TRECHOS EM CURVA: > 0,40m

LRE

- 0,30

m

200<h<250

PISTA

TERRENO PORTICULAR

PISTA

PARA TRECHOS RETOS: > 0,30m
PARA TRECHOS EM CURVA: > 0,40m
TERRENO NATURAL

PARA TRECHOS RETOS: > 0,30m
PARA TRECHOS EM CURVA: > 0,40m

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)
TRATADO

PISTA
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