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RESUMO 

MACHADO, E. S.  Verificação da Existência de Associação Entre a Avaliação por 
Método de Auditoria de Segurança Viária e a Percepção de Motoristas Visando a 
Proposição de Melhorias ao Método Quanto a Sinalização Viária. 2010. 76 f. Trabalho de 
Diplomação (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

Este trabalho versa sobre a verificação da existência de associação entre a avaliação por 

método de auditoria de segurança viária e a percepção de motoristas visando a proposição de 

melhorias ao método quanto a sinalização viária. Através da revisão bibliográfica foi possível 

constatar a importância da utilização de auditorias de segurança viária, pois apresentam 

muitos benefícios para a sociedade, por exemplo, a redução de acidentes e a diminuição dos 

custos decorrentes dos mesmos. A revisão bibliográfica contempla o estudo de auditoria de 

segurança viária detalhando todo o processo que deve ser empreendido desde a etapa de 

estudo de traçado até a abertura da rodovia para o tráfego, incluindo rodovias em operação. 

Além disso, mostra-se uma série de recomendações e ilustrações de dispositivos de 

sinalização rodoviária para projetos. O desenvolvimento prático se deu através de uma 

auditoria de segurança viária adaptada por filmagem, realizada na rodovia RS-118 no trecho 

compreendido entre os quilômetros 19 e 35, e posterior avaliação de trinta condutores. O 

capítulo de método de pesquisa apresentou os objetivos do trabalho, as limitações, o 

delineamento e a questão de pesquisa, que foi o questionamento sobre quais melhorias 

poderiam ser empreendidas para tornar o método mais abrangente, frente à comparação entre 

a avaliação por método de auditoria de segurança viária e motoristas. Essa comparação 

mostrou que existe associação entre o método e os motoristas de forma parcial, ou seja, as 

notas foram semelhantes em somente partes do trecho avaliado, em outros pontos não. Nesses 

pontos onde não se verificou a associação, a auditoria apresentou notas inferiores as dos 

condutores, ou seja, a favor da segurança. Salvo alguns poucos pontos isso não aconteceu, 

mas por serem poucos pontos não foi representativo ao resultado do trabalho. Por tanto, não 

se propôs melhorias ao método a partir dessa verificação. Mas a partir da aplicação do método 

se observou oportunidades de melhoria, e essas foram propostas. 

 

Palavras-chave: auditoria de segurança viária; prevenção de acidentes; projeto de sinalização. 
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1 INTRODUÇÃO  

A Engenharia Rodoviária envolve diversos elementos: geometria, pavimento, drenagem, 

hidrologia, tráfego, custos, usuários e sinalização das rodovias. O estudo de segurança viária 

preocupa-se em unir esses elementos de forma harmônica, procurando reduzir ao máximo o 

conflito entre eles, pois um dos maiores resultados desses conflitos são os acidentes. 

Atualmente, em diversas partes do mundo, o tema segurança viária tem ganhado destaque 

devido aos grandes custos que os acidentes representam para uma nação. Por exemplo, no ano 

de 2008, ocorreram 141.093 acidentes com 5.625 mortes e 49.671 feridos em rodovias 

federais no Brasil (BRASIL, 2010), gerando para o País muitos custos. 

Nesse contexto, tem-se desenvolvido diversos mecanismos para aumentar a segurança nas 

rodovias, dentre eles está a auditoria de segurança viária (ASV). Uma ASV é uma análise 

formal de rodovias existentes ou futuras, ou projeto de tráfego, ou qualquer projeto que trata 

de interação entre os usuários e uma rodovia, em que um auditor independente e tecnicamente 

qualificado avalia o potencial de acidentes e de segurança do projeto em estudo. 

A partir de um método de ASV, buscou-se verificar a existência de associação entre a 

avaliação por esse método e a percepção dos motoristas, através de análise comparativa de 

resultados. Esse processo se deu primeiramente através da realização de uma ASV adaptada 

em um de trecho da rodovia RS-118, e em uma segunda etapa motoristas avaliaram o mesmo 

trecho auditado. Dessa forma, foi possível os condutores fazerem suas avaliações, 

respondendo ao mesmo questionário da ASV, no final de cada quilômetro do trecho 

percorrido. Os itens percebidos por condutores ou que foram identificados na revisão 

bibliográfica que não estavam contemplados na auditoria foram indicados como sugestão de 

melhoria no item sinalização da ASV, pois os demais itens desse instrumento abrangem 

segurança viária de forma geral. Então, esse trabalho focou no item sinalização, tanto 

horizontal, como vertical. 

A pesquisa buscou informações em manuais de sinalização Estaduais e Federais, bibliografia 

especializada em sinalização e segurança viária, dissertações de mestrado, teses de doutorado 

e anais de congressos. 
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2 MÉTODO DE PESQUISA 

Esse capítulo apresenta o método de pesquisa utilizada no desenvolvimento desse estudo, 

mostrando a questão de pesquisa, os objetivos, pressuposto, delimitações, limitações do 

estudo e o delineamento da pesquisa. 

2.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

A questão do trabalho é: frente à comparação da análise realizada por um modelo de ASV e 

por motoristas, quais melhorias podem ser propostas a esse modelo para torná-lo mais 

abrangente? 

2.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Os objetivos do trabalho estão classificados em principal e secundário e são apresentados nos 

próximos itens. 

2.2.1 Objetivo principal 

O objetivo principal deste trabalho é a proposição de melhorias para o modelo de auditoria de 

segurança viária, a fim de torná-lo mais abrangente. 

2.2.2 Objetivos secundários 

Os objetivos secundários deste trabalho foram os seguintes: 
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a) avaliação da sinalização por método de ASV; 

b) avaliação da sinalização por motoristas; 

c) analise da associação entre a avaliação por método de ASV e a percepção dos 
motoristas. 

2.3 PRESSUPOSTO 

São considerados adequados todos os conceitos apresentados nos manuais de sinalização 

Estaduais e Federais. 

2.4 DELIMITAÇÕES 

Este estudo é aplicado na rodovia RS-118 no trecho compreendido entre os quilômetros 19 e 

35. 

2.5 LIMITAÇÕES 

São limitações do trabalho: 

a) por se tratar de somente um trecho de rodovia e o número de motoristas ser 
limitado, não representa resultados estatisticamente válidos; 

b) não existe acesso aos projetos da rodovia; 

c) não estão sendo considerados fatores geométricos e as condições do pavimento 
das rodovias; 

d) o método é aplicado somente em tempo com boas condições, ou seja, sem 
chuva e neblina; 

e) o método é aplicado de forma adaptada e parcial do seu todo; 

f) o equipamento de filmagem utilizado foi amador, logo, foi deficiente se 
comparado a uma ferramenta profissional; 

g) o autor, no papel de auditor, não possuí experiência em ASV, e sim, somente 
em projeto de sinalização viária. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Verificação da Existência de Associação Entre a Avaliação por Método de Auditoria de Segurança Viária e a 

Percepção de Motoristas Visando a Proposição de Melhorias ao Método Quanto a Sinalização Viária 

15

 

2.6 DELINEAMENTO 

O trabalho foi realizado através das etapas apresentadas a seguir, que estão representadas na 

figura 1, e detalhadas nos próximos parágrafos: 

a) pesquisa bibliográfica; 

b) seleção de um instrumento de auditoria de segurança viária; 

c) aplicação do item sinalização do instrumento de auditoria de segurança viária 
selecionado; 

d) avaliação dos motoristas do mesmo trecho auditado; 

e) comparação de resultados entre a avaliação da auditoria de segurança viária e a 
avaliação do motorista quanto à sinalização; 

f) conclusão. 

 
Figura 1: representação esquemática do delineamento da pesquisa 
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A etapa de pesquisa bibliográfica teve por finalidade desenvolver uma teórica para a 

realização do trabalho. A pesquisa buscou informações em manuais de sinalização Estaduais e 

Federais, bibliografia especializada em sinalização e segurança viária, dissertações de 

mestrado, teses de doutorado e anais de congresso. 

A etapa de seleção de um instrumento de auditoria de segurança viária consistiu na escolha de 

uma ASV que seja adequada ao tipo de rodovia avaliada. Essa escolha foi baseada nos 

conhecimentos adquiridos através da pesquisa bibliográfica. 

A etapa de aplicação do item sinalização do instrumento de auditoria de segurança viária 

selecionado foi aplicada pelo autor do trabalho, no papel de auditor. A auditoria foi realizada 

na rodovia RS-118, no trecho compreendido entre os quilômetros 20 e 35 através de filmagem 

do trajeto. Utilizando para a avaliação a ASV escolhida na etapa anterior. 

A etapa de avaliação de motoristas sobre o mesmo trecho auditado foi realizada por um 

conjunto de trinta condutores que assistiram a mesma filmagem do trecho avaliado pela ASV. 

No final de cada quilômetro o motorista, após o ter percorrido virtualmente, realizou a sua 

avaliação utilizando a mesma folha de campo da ASV que o auditor usou para análise sobre 

as condições de sinalização do trecho. 

A etapa de comparação de resultados entre a avaliação da auditoria de segurança viária e a 

avaliação do motorista quanto à sinalização se fixou na tabulação dos itens de segurança 

observados pela ASV e pelos motoristas. Essa comparação é uma análise da pontuação final 

da auditoria e das avaliações dos motoristas, através de gráficos comparativos. 

A etapa de conclusão tem por finalidade propor, se necessário, melhorias para o item 

sinalização da ASV utilizada com o fim de torná-la mais abrangente que atualmente. E 

também é a etapa de fechamento do trabalho de diplomação. 
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3 AUDITORIA DE SEGURANÇA VIÁRIA 

Esse capítulo apresenta o processo de auditoria de segurança viária. São destacados todos os 

pontos relevantes, desde a sua definição até o final de todo o processo auditoria, com o 

objetivo de desenvolver um referencial teórico para o desenvolvimento do trabalho. 

3.1 DEFINIÇÃO E IMPORTÂNCIA DE UMA AUDITORIA DE 

SEGURANÇA VIÁRIA 

Auditoria de segurança viária é um exame formal de rodovias já existentes, projetos futuros, 

projeto de tráfego, ou qualquer projeto que interage com os usuários da rodovia, em que um 

auditor qualificado e independente emite relatórios sobre o potencial de acidentes e de 

segurança (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 10). 

As auditorias de segurança viária avaliam o funcionamento de uma rodovia, centrando-se na 

influência da segurança da rodovia sobre os usuários. Estes usuários incluem pedestres, 

ciclistas, motociclistas, caminhoneiros, motoristas de ônibus e usuários de transportes 

públicos. O resultado de uma auditoria de segurança viária é denominado Relatório de 

Auditoria de Segurança Viária, que identifica as deficiências da segurança viária e, se 

necessário, faz recomendações destinadas a eliminar ou reduzir as deficiências 

(AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 14). 

Segundo Schopf (2006, p. 24): 

[...] entre as ações para a melhoria da segurança viária que atuam preventivamente 
junto ao fator viário-ambiental destaca-se a auditoria de segurança viária. A técnica 
de auditoria de segurança viária é utilizada com o objetivo de identificar problemas 
potenciais de segurança de um projeto viário, ou de uma via em operação, 
considerando a segurança de todos os usuários e garantindo que medidas sejam 
consideradas para eliminar ou reduzir os acidentes viários. 

Em Austroads National Office (1994, p. 14), os benefícios indicados da realização de 

auditorias de segurança viária são os seguintes: 
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a) a possibilidade da redução na probabilidade de acidentes na rede de rodovias; 

b) a possível atenuação na gravidade dos acidentes; 

c) a segurança viária é vista com maior atenção pelos projetistas e pelos 
engenheiros de tráfego rodoviário; 

d) a redução da necessidade de obras de reparação de alto custo; 

e) a redução do custo total de um projeto para a comunidade, incluindo acidentes, 
perturbações e traumas. 

 

Esta auditoria oferece aos engenheiros de segurança viária uma oportunidade de alimentar sua 

experiência no processo de concepção de projetos rodoviários. Deve melhorar a percepção 

dos profissionais nas práticas de projetos efetivamente seguros por todos os envolvidos no 

projeto, na construção e manutenção de estradas (PROCTOR et al., 2003, p. 1). 

É importante garantir que as rodovias forneçam o menor risco de acidentes possível aos 

usuários dentro de um quadro orçamental realista de custos. Os departamentos envolvidos 

com a segurança viária utilizam várias estratégias para minimizar o risco de acidentes, isso 

tudo baseado em critérios estatísticos, utilizando posteriormente a fiscalização policial, 

campanhas educativas e a análise de dados de acidentes para projetar melhorias na rodovia em 

pontos propensos a acidentes (TRANSPORTATION ASSOCIATION OF CANADA, 2001, 

p. 1). 

Quanto antes a auditoria for realizada, desde a concepção do projeto, melhor será o processo 

de desenvolvimento do mesmo. Se um conceito inadequado (isto é, com problemas de 

segurança inerentes ao contexto do projeto em estudo) é escolhido na fase de estudo de 

traçado, é muito difícil, ou quase impossível, remover os problemas de segurança na fase de 

projeto, ou mais tarde, uma vez que o tráfego está ativo. Uma auditoria realizada no início do 

processo também pode levar à eliminação de problemas e, consequentemente, a minimização 

do tempo perdido no projeto em fases posteriores (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 

1994, p. 15). 

Os custos num projeto, relativo aos acidentes viários são muito significativos e resultam num 

valor bastante expressivo na vida útil de uma rodovia. O resultado das auditorias de segurança 

permite correções nos projetos em tempo hábil, ou seja, proporcionando poucas mudanças na 

fase de execução e resultando menor custo. Muitas vezes, estradas recém-construídas podem 
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apresentar problemas de segurança, estimados através da gravidade e quantidade de acidentes. 

Porém, nesta fase já conclusiva, a correção da geometria da estrada é pouco prática e poderá 

ser sanada por uma solução mais simples. Ocorre que uma solução mais simples pode muitas 

vezes gerar custos contínuos, por exemplo, a redução da capacidade de tráfego da rodovia. 

Logo, é muito mais barato para a comunidade evitar o problema antes que a rodovia seja 

construída (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 12). 

A auditoria de segurança viária não é uma solução completa para o problema da segurança 

viária. Ela não substitui as estratégias de segurança viária que os departamentos responsáveis 

pelas rodovias já estão empreendendo. É uma ferramenta adicional que as autoridades 

rodoviárias podem utilizar para reduzir a frequência e a gravidade dos acidentes. 

(TRANSPORTATION ASSOCIATION OF CANADA, 2001, p. 2). 

3.2 HISTÓRICO DA AUDITORIA DE SEGURANÇA VIÁRIA 

A auditoria de segurança viária, da forma que é conhecida atualmente, tem um histórico 

recente. Os engenheiros de tráfego britânicos desenvolveram a primeira idéia de uma 

Auditoria de Segurança Viária para a verificação da segurança das novas estradas no início de 

1980, no entanto, o conceito de um procedimento de verificação de segurança dentro de 

transporte já existia há mais de 150 anos (PROCTOR et al., 2003, p. 1). No início da década 

de “[...] 90 foi adotada também na Austrália e na Nova Zelândia. A partir de então difundiu-se 

por outros países como Canadá, Estados Unidos e Dinamarca, entre outros.” (NODARI, 2003, 

p. 18). 

Acredita-se que a primeira auditoria no Canadá foi realizada em British Columbia, no início 

de 1997. Desde então, as auditorias foram realizadas de várias maneiras em todo o Canadá 

(TRANSPORTATION ASSOCIATION OF CANADA, 2001, p. 5). 

As auditorias foram realizadas nos Estados Unidos desde o final dos anos 1990. No ano de 

2000, a Pennsylvania tornou-se o primeiro estado a adotar formalmente auditorias de 

segurança viária como processo típico para o departamento de projetos de transporte, após um 

bem sucedido programa piloto de auditoria de segurança (TRANSPORTATION 

ASSOCIATION OF CANADA, 2001, p. 5). 
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As autoridades de rodovias em diferentes países adotaram diversas formas de ASV. Em 

alguns países as auditorias são obrigatórias para certos tipos de projetos, em outros, as 

auditorias são utilizadas a critério do gerente de projeto e as decisões são tomadas na fase do 

projeto básico (TRANSPORTATION ASSOCIATION OF CANADA, 2001, p. 5). 

A ASV ainda é pouco utilizada no Brasil como cita Nodari e Lindau (2001, p. 63): 

[...] não tem sido empregada de forma sistemática na avaliação das diferentes fases 
de uma rodovia. A experiência brasileira não está institucionalizada nem 
formalizada; ainda, sua prática caracteriza-se pela aplicação predominante na análise 
de elementos de vias existentes ao invés de projetos de maior porte. Acredita-se que 
muitos pontos e trechos da malha nacional, considerados como críticos do ponto de 
vista de ocorrência de acidentes, poderiam não ter essa característica caso tivessem 
sido submetidos a uma ASV. 

3.3 ETAPAS DE UMA AUDITORIA DE SEGURANÇA VIÁRIA 

Uma auditoria de segurança viária é empreendida, segundo a Austroads National Office 

(1994, p. 15), em cinco etapas distintas: 

a) estudo de traçado; 

b) anteprojeto; 

c) projeto definitivo; 

d) período de construção; 

e) vias em operação.  

 

Estas são detalhadas nos próximos itens. 

3.3.1 Etapa 1: estudo de traçado 

Auditorias na etapa do estudo de traçado podem avaliar as opções de traçado, opções de 

projeto e as opções de tratamento (por exemplo, uma rótula). Elas permitem uma avaliação do 

desempenho da segurança relativa a opções de estudo de segurança e identificar as 
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necessidades específicas dos diversos usuários da rodovia. Podem também destacar a 

necessidade de reprogramar o cronograma dos projetos geométrico e de tráfego, a fim de 

acomodar as modificações de segurança no tráfego (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 

1994, p. 16). 

3.3.2 Etapa 2: anteprojeto 

Nessa etapa, questões como a interseção ou troca de traçado e os padrões de projeto 

escolhidos são abordados. Sempre que é necessária a desapropriação de terras, a auditoria do 

anteprojeto é realizada antes que as desapropriações sejam finalizadas. Uma auditoria na etapa 

de anteprojeto revê os primeiros desenhos do projeto centrando-se sobre o desempenho da 

segurança de elementos do projeto tais como os alinhamentos horizontais e verticais, as 

dimensões de seção transversal, a disposição de interseções, as operações e a eficiência do 

tráfego, os acessos, a drenagem, as distâncias de visibilidade e a interação entre usuários da 

rodovia e o projeto (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 16). 

3.3.3 Etapa 3: projeto definitivo 

Nessa etapa, os projetos geométrico, de tráfego, de sinalização, de iluminação e de paisagismo 

estão disponíveis e são analisadas em relação à operação da rodovia. Além disso, as alterações 

de projeto resultantes da etapa de anteprojeto da auditoria devem ser revistos. Nesta fase, os 

detalhes de projeto que melhoram a segurança ainda podem ser modificados. Por exemplo, os 

resultados das auditorias podem apontar a necessidade de utilização de sinais refletivos, um 

limite de velocidade recomendado, placas de advertência, etc. (AUSTROADS NATIONAL 

OFFICE, 1994, p. 16). 
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3.3.4 Etapa 4: período de construção 

Antes de abrir a rodovia para o tráfego ao qual foi projetada, uma inspeção no local 

necessariamente é realizada para todas as condições relevantes a serem avaliadas (por 

exemplo, dia e noite). Essa inspeção garante que todos os usuários esperados para a rodovia 

não sejam colocados em situação de risco, assegura ainda que a construção abordou as 

questões de auditoria anteriores e verificou as condições perigosas que não foram evidentes na 

fase de anteprojeto e projeto definitivo (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 16). 

3.3.5 Etapa 5: vias em operação ou em manutenção 

Auditorias de segurança viária na etapa das vias em operação são executadas em trechos da 

rede rodoviária existente. Mesmo que uma rodovia possa ter sido auditada quando foi 

construída, a utilização de uma rodovia pode alterar a sua condição de segurança ao longo do 

tempo. Os exames regulares de rodovias existentes permitem que os perigos de segurança 

sejam identificados antes que conduzam aos acidentes (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 

1994, p. 16). 

Esta mesma instituição indica que uma auditoria de segurança viária também pode ser 

realizada durante trabalhos de manutenção importantes. Essa auditoria deverá examinar a 

gestão do tráfego temporário no período de obras. Esse controle de tráfego é necessário para 

verificar se o fluxo através do local de trabalho é seguro ou se são necessárias alterações e 

melhorias para garantir a segurança dos usuários. 

3.4 PROCEDIMENTOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AUDITORIA DE 

SEGURANÇA VIÁRIA 

Uma auditoria de segurança viária é um processo relativamente simples. Dependendo de 

estruturas organizacionais, tamanho e importância do projeto, alguns passos podem ser 

simplificados, porém, a sequência dos passos do processo deverão ser respeitados e aplicados 

obrigatoriamente (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 38).  A ASV “[...] é um 
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processo que apresenta passos bem definidos e consolidados na literatura.” (SCHOPF, 2006, 

p. 31). 

Em Austroads National Office (1994, p. 38), os principais passos para uma auditoria bem 

sucedida são os seguintes: 

a) seleção de um auditor adequado; 

b) obtenção de todas as informações relevantes que contemplem o projeto; 

c) realização de uma inspeção no local eficaz; 

d) elaboração de um relatório escrito. 

 

Adaptado de Austroads National Office (1994, p. 39), a figura 2 apresenta todos os passos da 

realização de uma auditoria de segurança viária. Essas etapas são detalhas nos próximos itens. 

 
Figura 2: passos de uma auditoria de segurança viária                                   

(adaptado de AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 39) 
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3.4.1 Selecionar a Equipe de Auditoria de Segurança Viária 

O tamanho de uma equipe de auditoria depende da tarefa a ser realizada, porém, não existe 

um padrão em números e quantidade de pessoas envolvidas neste grupo. Para os projetos 

significativos, é provável que seja necessário pelo menos duas pessoas, tendo em conta as 

habilidades necessárias e o tamanho do projeto. Utilizando-se duas pessoas, o resultado 

abrangerá a troca de ideias. No entanto, em projetos menores, uma auditoria realizada por 

apenas uma pessoa pode ser suficiente, isso depende de sua habilidade e experiência. O 

processo de seleção será facilitado caso tenha em mãos a listagem de auditores de segurança 

já certificados, contendo suas habilidades e experiência como profissional. Isso contribuirá 

para a celeridade do processo de seleção. Para cada auditoria de segurança viária, uma pessoa 

da equipe de auditoria deve ser nomeada como gerente. Essa posição pode mudar de auditoria 

para auditoria (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 38). 

Uma auditoria de segurança viária deve ser realizada por uma pessoa ou equipe de pessoas 

que tenham experiência suficiente nas áreas de Engenharia de Segurança Viária, prevenção e 

investigação de acidentes, Engenharia de Tráfego Rodoviário e projeto de rodovias. Além da 

equipe de auditoria, pode-se contratar um auditor perito, especialista em determinado tipo de 

questão, profissional este que será solicitado para resolver questões específicas de sua área de 

conhecimento (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 38). 

A escolha de quem seleciona o auditor não pode ser tão importante como garantir que o 

auditor seja independente e devidamente qualificado. O cliente pode optar por nomear o 

auditor ou essa tarefa pode ser delegada ao projetista, por exemplo, como parte da proposta do 

projetista ou consultoria de projeto. Nessa situação, a independência do auditor nomeado 

deverá estar claramente demonstrada pelo projetista (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 

1994, p. 38). 

3.4.2 Providenciar Informações Preliminares 

O projetista deve coletar todas as informações necessárias e pertinentes em um formulário 

prático e objetivo para entregar ao auditor. Isto inclui relatórios de estudo do projeto, dados, 

desenhos e documentos do contrato. Essa etapa pode ser iniciada bem antes do momento da 
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entrega do material ao profissional/auditor de segurança viária, ou seja, na fase de projeto em 

particular. Pode ser necessário recolher algumas informações adicionais tais como os volumes 

de tráfego, histórico de acidentes, padrões de projeto adotados e condições ambientais (chuva, 

neblina, etc). Isso deve ser considerado com suficiente antecedência para evitar atrasos na 

auditoria de segurança viária (AUSTROADS, 1994, p. 40). 

3.4.3 Realização de Reunião para Início do Processo 

Promove-se uma reunião no início da auditoria na qual o auditor normalmente encontra o 

projetista do projeto. Isso proporciona a oportunidade do auditor explicar o objetivo da 

auditoria de segurança viária, discutir as listas aplicáveis e discutir qualquer questão particular 

desse projeto. Como os problemas foram tratados na realização de planejamento, concepção 

ou construção da rodovia. Os projetos e as informações são entregues ao auditor. 

Pode ser conveniente, neste momento, distinguir entre a tarefa do auditor e a tarefa do gerente 

de projeto. A tarefa do auditor é documentar interesses e recomendações à segurança viária 

enquanto que a tarefa do gerente de projeto é responder e agir sobre essas preocupações e 

recomendações (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 41). 

 3.4.4 Avaliando os Documentos 

Esse passo ocorre em paralelo com as inspeções no local. Os documentos serão analisados 

antes e após as inspeções pelo auditor. Projetos, dados de tráfego e de acidentes, notas de 

campo e outras informações serão avaliadas, segundo as listas de verificação conforme 

exigido. O auditor pode estabelecer as áreas do projeto que são deficientes em termos de 

segurança ou que necessitem de maiores esclarecimentos. Os esclarecimentos necessários 

deverão vir ao conhecimento do profissional de auditoria antes que seja elaborado o relatório 

de auditoria de segurança viária por escrito (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 

41). 

A avaliação dos documentos deve considerar o cumprimento das normas obrigatórias pelo 

projetista quanto à Engenharia de Tráfego e orientações de manuais. A reunião inicial pode 
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concentrar-se em elencar os pontos nos quais o projetista avaliou dificuldades no 

cumprimento das normas e diretrizes, porém, não foi capaz, seja por impossibilidades técnicas 

de atender às exigências ou inexperiência profissional. Poderá ainda apresentar um bom 

motivo para afastar-se destas recomendações obrigatórias. Mas em outros casos pode não 

haver nenhuma razão para que a norma ou regra não tenha sido utilizada. As recomendações 

do auditor devem alertar o projetista em tais situações e requerer a aplicação da norma ou 

diretriz (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 42). 

Aspectos irrelevantes, como a utilidade ou a estética viária, sem relação com a segurança, não 

devem ser incluídas no relatório do auditor. Da mesma forma, as questões de capacidade de 

tráfego não devem ser incluídas, exceto se forem relevantes no aspecto da segurança 

(AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 42). 

3.4.5 Inspecionando o Local 

A inspeção in loco é fundamental em todas as fases da auditoria. Antes de inspecionar o local 

e avaliar todas as informações, o auditor deve conhecer as listas de verificação, pois elas 

fornecem parâmetros para a inspeção e permitem que as observações e os resultados sejam 

registrados (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 42). 

A inspeção deve incluir observações sobre as seções adjacentes à rodovia. Em zonas de 

transição onde o novo padrão, geralmente superior, entra em contato com a rodovia existente, 

podem ser locais de maior risco, ou seja, os dispositivos de segurança existentes podem deixar 

de funcionar em função da mudança de volume de tráfego, velocidade ou alterações do 

regime de circulação. Além disso, motoristas podem não estar cientes da necessidade de 

ajustar o seu comportamento a nova situação da pista (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 

1994, p. 42). 

Reafirma-se a importância da inspeção in loco para a avaliação de todos os problemas em 

relação aos dispositivos atuais e, se necessário for, visualizar as propostas futuras e seus 

efeitos. Portanto, retifica-se a necessidade de avaliação diurna e noturna do trecho auditado. A 

rodovia deve ser inspecionada levando em conta o tipo de usuário e os diferentes tipos de 

circulação deste, como atravessar a rua, entrada e saída no fluxo de tráfego, etc. Os efeitos de 
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diferentes condições climáticas também devem ser considerados (AUSTROADS NATIONAL 

OFFICE, 1994, p. 43). 

3.4.6 Redigindo o Relatório de Auditoria de Segurança Viária 

A principal tarefa do auditor de segurança viária é elaborar um relatório sucinto sobre os 

aspectos do projeto que envolvem riscos e fazer recomendações sobre ações corretivas. O 

relatório de auditoria aponta a situação crítica e onde se encontram as falhas reais avaliadas, 

mas não indicam a natureza ou a direção de uma solução. Apontam sim, o não cumprimento 

das normas e mostra o risco avaliado num todo. A responsabilidade da resolução dos 

problemas é do projetista. O relatório fornece a documentação formal com os parâmetros a 

serem utilizados para a regulamentação dos problemas identificados. O relatório também pode 

conter um breve resumo do processo de auditoria de segurança. Um elemento notável e 

excelente do projeto que melhora a segurança pode ser mencionado num relatório de auditoria 

de segurança viária, mas não é necessário mencionar os elementos positivos do projeto. O 

objetivo do relatório não é avaliar o projeto, mas sim para indicar quaisquer problemas de 

segurança viária (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 43-44). 

Qualquer problema de segurança que é considerado de risco suficiente para justificar uma 

atenção imediata para a remoção, proteção ou aviso deve ser identificado nas recomendações 

com as palavras atenção imediata. Da mesma forma, qualquer problema de segurança que o 

auditor considera como tendo grande potencial de perigo pode ser identificado como 

importante. Essas duas categorias não são mutuamente exclusivas. Com sua utilização não se 

deve inferir que outros problemas identificados não são importantes. O auditor deve estar em 

contato constante com a equipe de projeto para sanar qualquer dúvida referente a auditoria, a 

fim de evitar conclusões precipitadas ou equívocos, sendo que o mesmo não deve fazer parte 

desta equipe para não ser influenciado por comentários realizados pelo projetista 

(AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 44). 
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3.4.7 Realização de uma Reunião de Encerramento da Auditoria 

O objetivo da reunião de final é discutir as recomendações de medidas corretivas no trecho 

auditado. Esta reunião contará com a participação do auditor, do cliente e ou do projetista, 

podendo ser uma boa oportunidade para a equipe de projetos adquirir maior experiência na 

área de segurança viária. Esse tipo de reunião é conveniente para projetos grandes ou 

complexos. Na reunião, o projetista poderá pedir sugestões para a superação dos problemas 

identificados e esta deverá ser executada de tal maneira que a independência do auditor não 

seja afetada (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 45). 

3.4.8 Elaboração de um Relatório Resposta 

Após a entrega do relatório de auditoria, o cliente ou o projetista deve avaliar o relatório e dar 

uma resposta por escrito, detalhando a ação que deve seguir cada recomendação neste 

relatório. O cliente ou o projetista pode recorrer a um consultor independente, para fornecer-

lhe informações sobre como responder às recomendações da auditoria, tendo em conta que o 

relatório de auditoria não irá incluir os detalhes do projeto de uma solução para qualquer 

problema, mas a responsabilidade por decisões de projeto devem permanecer com o projetista 

(AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 45). 

O sucesso de uma auditoria depende de diversos fatores. Um desses fatores é o conhecimento 

do projeto por parte da equipe de auditoria, sendo de suma importância o estudo detalhado das 

condições de projeto específicas para diferentes classes de rodovias (AUSTROADS 

NATIONAL OFFICE, 1994, p. 46). 
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4 PADRÕES E RECOMENDAÇÕES PARA PROJETO DE 

SINALIZAÇÃO 

O conhecimento dos padrões de projeto e de segurança viária, por parte dos projetistas, resulta 

em projetos mais seguros para o usuário. Por esse motivo se justifica o estudo desse tema. 

As melhores práticas de segurança são geralmente obtidas pela referência constante aos 

princípios da segurança viária. Ao projetar uma rodovia, deve-se fazer uma sequência de 

perguntas considerando a segurança, tais como (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, 

p. 80): 

a) o projeto pode ser mal interpretado pelos usuários da rodovia?; 

b) causa alguma confusão?; 

c) poderá criar ambiguidade?; 

d) fornece todas as informações necessárias?; 

e) fornece informações demasiadas?; 

f) a visibilidade é insuficiente ou existem obstruções a visão?; 

g) existem obstáculos ou dificuldades para a condução dos usuários? 

 

Se a resposta for sim, uma série de questionamentos (por exemplo, como, porquê, quando, 

onde?)  devem ser utilizadas para localizar a origem do problema (AUSTROADS 

NATIONAL OFFICE, 1994, p. 80). 

O objetivo da sinalização em uma rodovia, segundo Branco (1972, p. 54) é: “[...] aumentar a 

acuidade visual do motorista, seja balizando a pista em toda a sua extensão, seja indicando 

pontos fundamentais de mudança de direção, de obstáculos ou de outros riscos a quem 

estejam submetidos os condutores de veículos.”. Os motoristas e outros usuários da rodovia 

devem perceber e processar informações, tomar decisões e reagir, tudo dentro de intervalos de 

tempo específicos. Uma condução segura e confortável ocorre quando os motoristas estão 

operando bem abaixo de um nível de estresse crítico, tempo superior ao tempo de tomada de 
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decisão crítico e a taxa de reação acima de um nível mínimo. Esses aspectos são componentes 

importantes no desenvolvimento e manutenção de um ambiente rodoviário seguro 

(AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 80). 

A sinalização tem como objetivo “[...] conquistar a atenção e a confiança do usuário, 

permitindo-lhe ainda um tempo de reação adequado. Esta atenção depende, por sua vez, de 

um conjunto de fatores que compõem o seu ambiente operacional.” (BRASIL, 1999, p. 1), 

como: 

a) densidade e tipo do tráfego que se utiliza da via; 

b) velocidade dos veículos; 

c) complexidade de percurso e de manobra em função das características da via; 

d) tipo e intensidade de ocupação lateral da via (uso do solo). 

 

Para Austroads National Office (1994, p. 80), um ambiente rodoviário seguro deverá: 

a) alertar o condutor sobre qualquer característica precária ou incomum; 

b) informar o motorista das condições que possam ser encontradas; 

c) orientar o condutor através de seções incomuns no trecho; 

d) controlar a passagem do condutor através de pontos de conflito; 

e) advertir o comportamento errôneo ou inadequado do motorista. 

 

Um projeto deve atender a todos os usuários da rodovia. Deve-se dar especial atenção aos 

aspectos de segurança associados aos veículos pesados, como caminhões e ônibus. As 

necessidades desses veículos podem ser diferentes daquelas de um carro. Um esforço 

particular pode ser necessário para a busca de dados para auxiliar na elaboração da segurança 

e controlar esse tipo de tráfego (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 81). 
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4.1 DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

 O processo de desenvolvimento do projeto de sinalização inicia no projeto geométrico como 

citado em Brasil (1999, p. 145): 

[...] inicia com o próprio projeto de engenharia utilizado para a implantação da 
rodovia, ou mais especificamente com o Projeto Geométrico em planta e perfil. No 
caso de rodovia já construída, deve-se recorrer ao cadastro da rodovia como ponto 
de partida para uma definição preliminar da sinalização, a partir da sinalização 
existente, reavaliando-a e complementando-a. 

Os estágios de um projeto de sinalização são os seguintes: levantamento de dados, 

desenvolvimento do projeto e verificação de campo (BRASIL, 1999, p. 145). Esses estágios 

serão descritos a seguir. 

4.1.1 Levantamento de Dados 

Na etapa de levantamento de dados são buscadas todas as informações úteis que podem 

contribuir para o desenvolvimento do projeto de sinalização (BRASIL, 1999, p. 145), tais 

como: 

a) projeto geométrico em planta e perfil; 

b) cadastro plani-altimétrico; 

c) cadastro da sinalização, para rodovias existentes; 

d) informações sobre locais concentradores de acidentes; 

e) informações de guias e mapas com o posicionamento e distâncias das localidades; 

f) inspeção de trecho. 
 

Nas rodovias em operação “[...] a avaliação periódica da sua sinalização torna-se importante 

para o gerenciamento de manutenção. Essa avaliação deve ser executada por inspeção de 

trecho.” (BRASIL, 1999, p. 145), visando: 

a) levantamento cadastral da sinalização ou revisão de cadastro existente; 
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b) ocorrência de riscos relacionados aos sinais de advertência ou de regulamentação, 
tais como: 

- áreas sujeitas a desmoronamento; 

- irregularidades da superfície de rolamento; 

- travessias de pedestres e/ou presença de crianças e ciclistas; 

- presença de veículos de tração animal e/ou animais na pista; 

c) ocorrência frequente de condições meteorológicas adversas, especialmente de 
neblina e vento lateral; 

d) avaliação de locais concentradores de acidentes no que diz respeito à definição da 
sinalização a eles apropriada; 

e) cadastro complementar de serviços oferecidos aos usuários. 

4.1.2 Desenvolvimento do Projeto 

Na etapa de desenvolvimento do projeto deve-se lançar mão de todos os dados coletados na 

etapa anterior, avaliar os mesmos e utilizá-los na concepção do projeto de sinalização 

(BRASIL, 1999, p. 146), influenciando em: 

a) interseções e acessos; 

b) curvas [...]; 

c) rampas [...]; 

d) zonas com restrição de visibilidade para ultrapassagem (no caso de pistas 
simples); 

e) segmentos diferenciados de velocidade diretriz; 

f) travessias urbanas; 

g) pontes estreitas; 

h) divisas de município, estado ou país; 

i) trechos potencialmente ou comprovadamente perigosos devido às suas 
características geométricas, ao estado do pavimento, ou à ocorrência de outros riscos 
relacionados aos sinais de advertência. 

 

O arranjo da disposição e de controle em uma interseção deve ser simples e óbvio aos 

motoristas em aproximação, lembre-se que a prioridade é normalmente esperada em linha reta 

e que as alterações a esta podem exigir reforço visual adicional, por exemplo, linhas de borda, 
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linhas de continuidade ou sinalização viva podem ser utilizadas (AUSTROADS NATIONAL 

OFFICE, 1994, p. 82).   As interseções são locais que normalmente apresentam problemas de 

visibilidade e recomenda-se a utilização de linhas de proibição de ultrapassagem (RIO 

GRANDE DO SUL, 2006, p. 23). Com o fim de buscar um maior nível de segurança “[...] a 

linha de proibição de ultrapassagem não deverá ter comprimento inferior a 150,0 metros, entre 

duas zonas de proibição de ultrapassagem, deverá haver uma distância mínima de 120,0 

metros.” (RIO GRANDE DO SUL, 2006, p. 23). Além disso, devem-se utilizar todos os 

dispositivos de sinalização vertical como placas de regulamentação, advertência e indicação. 

O projeto de interseção deve atender os manuais de projeto Estaduais e Federais, obedecendo 

às recomendações específicas de cada situação, ou seja, rodovias Estaduais ou Federais. 

Os acessos são pontos do sistema de rodovias, onde os veículos têm acesso a terrenos ou 

estradas adjacentes onde há o potencial de conflito e acidentes. Em vias expressas, que foram 

implantadas para separar o tráfego dos movimentos locais, o espaçamento entre acessos não 

deve ser reduzido para o padrão mínimo, pois os motoristas precisam de tempo para se 

adequar entre os pontos de conflito, especialmente quando os fluxos de tráfego são pesados. A 

degradação progressiva de controle de acesso com o desenvolvimento urbano que ocorre ao 

longo das laterais de uma rodovia pode ter um impacto importante sobre a segurança ao longo 

da vida útil dessa estrada (AUSTROADS NATIONAL OFFICE, 1994, p. 84). 

As curvas atendem às mesmas recomendações de visibilidade das interseções. Devem utilizar 

sinalização especifica de advertência, por exemplo, em Brasil (1999, p. 46): 

 [...] sinais referentes a Curva à Esquerda, ou Curva à Direita, deve ser baseado em 
investigação técnica que mostre estar a velocidade de percurso recomendada para o 
local entre 45 km/h e 60 km/h, desde que não se enquadre como Curva Acentuada, 
ou entre 60 km/h e 100 km/h, caso as condições de operação da curva sejam 
agravadas por um ângulo central acentuado. 

Os trechos em rampa influenciam no posicionamento da sinalização: “[...] os sinais devem 

ser inclinados em relação à vertical, em trechos de rampa, para  a frente ou para trás conforme 

a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a assim melhorar também a refletividade.” 

(BRASIL, 1999, p. 4). Também devem atender as recomendações de distância de visibilidade 

utilizadas em interseções. 
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Em Brasil (1999, p. 146), zonas com restrição de visibilidade para ultrapassagem são 

identificadas com base: 

[...] nos elementos planialtimétricos da rodovia, a partir da utilização de gabaritos 
específicos para cada velocidade de operação, compostos por dois círculos de raio 
1,2 metros (correspondente à altura de visada do observador) unidos em seus centros 
por linha com comprimento igual ao da respectiva distância de visibilidade [...]. 

A referência de “[...] altura de visada do observador (1,2 metros acima do greide) e a distância 

de visibilidade mínima são desenhadas, no gabarito, obedecendo às mesmas escalas (vertical e 

horizontal) do perfil longitudinal.” (BRASIL, 1999, p. 147). 

A metodologia de uso do gabarito para a determinação dos pontos de restrição de visibilidade 

em perfil é descrita em Brasil (1999, p. 147): 

A delimitação dos segmentos em perfil é feita posicionando-se o gabarito com os 
círculos A e B tangentes, em sua parte inferior, à linha de greide [...]. Deslocando-se 
o referido gabarito até que a linha que une os centros dos círculos A e B toque a 
linha de greide, obtém-se os pontos A1 (início de proibição para o sentido A-B) e B2 
(final de proibição para o sentido B-A). 

Prosseguindo-se o deslocamento do gabarito no mesmo sentido, até que a linha que 
une os círculos A e B volte a tangenciar a linha de greide, obtém-se então os pontos 
A2 (final de proibição para o sentido A-B) e B1 (início de proibição para o sentido 
B-A). 

 

A metodologia de uso do gabarito para a determinação dos pontos de restrição de visibilidade 

em planta é descrita em Brasil (1999, p. 147). 

A delimitação dos segmentos em planta é feita posicionando-se o mesmo gabarito 
(desde que a escala da planta seja igual à escala horizontal do perfil) com os centros 
dos círculos A e B posicionados sobre a linha de eixo [...]. Deslocando-se o referido 
gabarito, mantidos os centros dos círculos sobre a linha de eixo, até que a linha que 
une os centros dos círculos A e B tangencie obstáculo lateral com altura maior que 
1,2 metros (talude de corte, edificação ou vegetação), obtém-se os pontos A1 (início 
de proibição para o sentido A-B) e B2 (final de proibição para o sentido B-A).  

Prosseguindo-se o deslocamento do gabarito no mesmo sentido, até que a linha que 
une os círculos A e B volte a tangenciar obstáculo lateral (talude de corte, edificação 
ou vegetação), obtém-se então os pontos A2 (final de proibição para o sentido A-B) 
e B1 (início de proibição para o sentido B-A) [...]. 

 

O efeito das curvas horizontais e verticais e da seção transversal é geralmente analisado com 

muita atenção durante o projeto da rodovia. No entanto, a distância de visibilidade também 

pode ser afetada por árvores, cercas de proteção, barreiras de concreto e ou similares. Além 
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disso, a distância de visibilidade dos condutores que estão no final de uma fila é diferente do 

que aqueles que estão no início, por isso pode ser necessário um tratamento especial em 

cruzamentos movimentados (AUSTROADS, 1994, p. 86). Devem ser utilizadas as mesmas 

linhas de restrição de ultrapassagem utilizadas nas interseções. O processo de utilização do 

gabarito é ilustrado na figura 3. 

 
Figura 3: gabarito utilizado para definição dos pontos de restrição de visibilidade 

(BRASIL, 1999, p. 148) 

Os segmentos diferenciados de velocidade diretriz devem ser sinalizados utilizando sinais 

de velocidade com valores múltiplos de dez de forma escalonada até chegar à velocidade do 

ponto crítico (BRASIL, 2007a, p. 45). Para definir esse escalonamento deve-se obedecer ao 

procedimento de cálculo dos manuais de sinalização estaduais e federais. Sendo “[...] 

obrigatória a colocação de placa após o trecho crítico, estabelecendo a velocidade máxima 

permitida para o trecho subsequente da via.” (BRASIL, 2007a, p. 51). Em Brasil (2007a, p. 

51) são apresentados mais alguns fatores utilizados com base em estudo de Engenharia, tais 

como: 

a) tempo de percepção/reação do condutor; 

b) distância de frenagem em função da redução, de forma a garantir a segurança; 
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c) distância de legibilidade da placa. 
 

Em travessias urbanas os pedestres são os usuários chave. Projetos devem prever a 

visibilidade a partir deles e criar locais adequados para sua travessia. Deve ser considerado 

que as crianças, têm menor estatura do que os adultos e são mais facilmente obstruídos por 

paisagismo, carros estacionados e alguns dispositivos do mobiliário urbano. Pedestres mais 

velhos podem demorar mais tempo para atravessar uma rodovia e podem ser menos capazes 

de detectar a presença ou a velocidade de tráfego. Pedestres sob o efeito de entorpecentes são 

particularmente preocupantes, especialmente depois do anoitecer (AUSTROADS, 1994, p. 

81). Nessas áreas podem existir trechos onde a troca de faixa possa representar um risco, para 

esse caso deve-se utilizar linhas de proibição de troca de faixas (BRASIL, 1999, p. 123). 

Deve-se também utilizar a sinalização de advertência quando: “[...] detectada a sua real 

necessidade, devendo-se evitar o seu uso indiscriminado ou excessivo, pois compromete a 

confiabilidade e a eficácia da sinalização.” (BRASIL, 2007b, p. 111). Recomenda-se sempre 

utilizar todas as ferramentas disponíveis de sinalização em áreas urbanas, pois essas áreas na 

maioria das vezes são pontos críticos de acidentes. 

As pontes estreitas são normalmente pontos de estrangulamento que causam redução da 

velocidade e consequentemente se tornam pontos críticos. Por esse motivo são pontos onde: 

não se permite a ultrapassagem e são utilizados dispositivos de sinalização como placas e 

linhas de proibição de ultrapassagem (BRASIL, 1999, p. 33). Por serem locais estreitos 

também são utilizados os marcadores de alinhamento que advertem os motoristas sobre: “[...] 

uma alteração no alinhamento horizontal da rodovia.” (RIO GRANDE DO SUL, 2006, p. 38). 

As divisas de município, estados ou país influenciam em um projeto. Cada Estado atende o 

seu manual de sinalização viária, ou seja, interferindo nas tomadas de decisão sobre as 

rodovias Estaduais de forma individual. Já as rodovias Federais devem atender às 

recomendações dos manuais de sinalização Federais. Essas divisas são mostradas nos projetos 

através da sinalização de indicação (BRASIL, 1999, p. 72). 

Os trechos potencialmente ou comprovadamente perigosos devido às suas características 

geométricas, ao estado do pavimento ou à ocorrência de outros riscos devem ser relacionados 

aos sinais de advertência. Em Brasil (2007b, p. 11) define-se que a: “Sinalização vertical de 

advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, 
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obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas 

situações a frente, quer sejam permanentes ou eventuais.”. 

4.1.3 Verificação de Campo 

Em Brasil (1999, p. 149) é apresentada a etapa de verificação de campo: 

De posse do Projeto de Sinalização já lançado [...], deve-se proceder a uma 
verificação de campo antes da implantação da sinalização, de forma a serem 
detectadas possíveis necessidades de correção, ajustes ou remanejamentos, 
especialmente no que se refere à proibição de ultrapassagem, devido a fatores não 
detectáveis na fase de escritório. 

4.2 DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO 

Nessa seção serão apresentados, com o fim de melhor ilustrar o assunto, alguns dos 

dispositivos recomendados nos manuais de sinalização Estaduais e Federais brasileiros. 

Dispositivos esses que são utilizados amplamente em projetos de sinalização no Brasil.  

Os dispositivos de sinalização viária são compostos por (RIO GRANDE DO SUL, 2006, p. 

4): 

a) sinalização vertical; 

b) sinalização horizontal; 

c) sinalização por condução ótica; 

d) dispositivos auxiliares à sinalização; 

e) dispositivos de segurança; 

f) sinalização de obras e/ou Emergencial e/ou Apoio. 
 

Esses dispositivos de sinalização rodoviária serão apresentados nos próximos itens. 
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4.2.1 Sinalização Vertical 

A definição de sinalização vertical é apresentada em Brasil (1999, p. 1): 

A sinalização permanente, composta por placas, painéis, marcas no pavimento e 
elementos auxiliares, constitui-se num sistema de dispositivos fixos de controle de 
tráfego que, por sua simples presença no ambiente operacional de uma via, regulam, 
advertem e orientam os seus usuários. 

A sinalização vertical é composta por três tipos (RIO GRANDE DO SUL, 2006, p. 5): 

a) regulamentação; 

b) advertência; 

c) indicação. 

 

A sinalização vertical de regulamentação “[...] tem por finalidade transmitir aos usuários as 

condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais.” (BRASIL, 

2007a, p. 23). A figura 4 apresenta exemplos de placas de sinalização vertical de 

regulamentação. 

 
Figura 4: exemplos de placas de sinalização vertical de regulamentação      

(BRASIL, 2007a, p. 23) 

A sinalização vertical de advertência “[...] tem por finalidade alertar aos usuários as 

condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a 

ela, indicando a natureza dessas situações à frente [...]” (BRASIL, 2007b, p. 11). A figura 5 

apresenta exemplos de placas de sinalização vertical de advertência. 
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Figura 5: exemplos de placas de sinalização vertical de advertência              

(BRASIL, 2007b, p. 11) 

A definição de sinalização vertical de indicação é apresentada em Brasil (1999, 72): 

Os sinais de indicação têm como finalidade principal orientar os usuários da via no 
curso de seu deslocamento, fornecendo-lhes as informações necessárias para a 
definição das direções e sentidos a serem por eles seguidos, e as informações quanto 
às distâncias a serem percorridas nos diversos segmentos do seu trajeto. 

A figura 6 apresenta o exemplo de uma placa de sinalização vertical de indicação. 

 
Figura 6: exemplo de placa de sinalização vertical de indicação                   

(BRASIL, 1999, p. 94) 

4.2.2 Sinalização Horizontal 

A definição de sinalização horizontal é apresentada em Brasil (2007c, p. 5): 

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as 
condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e 
informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a 
aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. 

A sinalização horizontal é classificada em cinco tipos (BRASIL, 2007c, p. 9, grifo do autor): 
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a) Marcas Longitudinais – separam e ordenam as correntes de trafego; 

b) Marcas Transversais – ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e 
disciplinam os deslocamentos de pedestres; 

c) Marcas de Canalização – orientam os fluxos de trafego em uma via; 

d) Marcas de Delimitação e Controle de Parada e/ou Estacionamento – 
delimitam e propiciam o controle das areas onde e proibido ou regulamentado o 
estacionamento e/ou a parada de veiculos na via; 

e) Inscrições no Pavimento – melhoram a percepção do condutor quanto as 
características de utilização da via. 

 

Cada tipo de sinalização horizontal deve ser utilizada conforme as recomendações dos 

manuais de sinalização Estaduais e Federais. A figura 7 apresenta o exemplo de sinalização 

horizontal. A inscrição t e e representam respectivamente, comprimento da linha e 

espaçamento entre linha. 

 
Figura 7: exemplo de sinalização horizontal (BRASIL, 2007c, p. 29) 

4.2.3 Sinalização por Condução Ótica 

A definição de sinalização por condução ótica é apresentada em Rio Grande do Sul (2006, p. 

33): 

A sinalização por condução ótica constitui-se de elementos aplicados ao pavimento 
da via, ou junto a ela, como reforço da sinalização convencional. Alertam os 
motoristas sobre as situações de perigo potencial ou lhes servem de referência para o 
seu posicionamento na pista. Compreende a utilização de balizadores, balizamento 
em pontes, tachas e tachões refletivos. 
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A sinalização por condução ótica deve ser utilizada respeitando as orientações dos manuais de 

sinalização estaduais e federais. A figura 8 apresenta o exemplo de sinalização por condução 

ótica: tachão refletivo. 

 
Figura 8: exemplo de sinalização por condução ótica: tachão refletivo                 

(RIO GRANDE DO SUL, 2006, p. 36) 

4.2.4 Sinalização de Alerta 

A definição de sinalização de alerta é apresentada em Rio Grande do Sul (2006, p. 36): “São 

dispositivos capazes de melhorar, em condições apropriadas, a percepção do condutor quanto 

aos obstáculos e situações geradoras de perigo potencial a sua circulação, que estejam na via 

ou adjacente à mesma.”. 

Os tipos de dispositivos de sinalização de alerta são (RIO GRANDE DO SUL, 2006, p. 37) os 

marcadores de: 

a) perigo; 

b) obstáculos; 

c) alinhamento. 

 

A figura 9 apresenta um exemplo de sinalização de alerta, um marcador de obstáculo. 
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Figura 9: exemplo de sinalização de alerta: marcador de obstáculo                 

(BRASIL, 1999, p. 110) 

4.2.5 Segurança 

Os dispositivos mais utilizados para segurança em rodovias são as defensas e as barreiras de 

concreto armado. A definição de defensas é apresentada em Rio Grande do Sul (2006, p. 39): 

[...] são dispositivos colocados ao longo da via objetivando fornecer proteção aos 
ocupantes dos veículos em função das características de risco das margens da 
estrada pela contenção dos veículos que perdem a trajetória e que criam 
possibilidades de riscos de acidentes, seja por choque com veículos que trafegam em 
sentidos contrário ou pela queda nos taludes dos acostamentos e colisões com 
obstáculos permantentes. 

A definição de barreiras de concreto armado são (RIO GRANDE DO SUL, 2006, p. 39): 

[...] dispositivos ou sistemas, rígidos e contínuos, implantados ao longo das vias 
públicas, com formas e dimensões tais que, quando houver colisão, reconduzam os 
veículos desgovernados à pista de tráfego, com os menores danos possíveis ao 
veículo e ao dispositivo.  

A figura 10 apresenta um exemplo de dispositivo de segurança, uma defensa. 
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Figura 10: exemplo de dispositivo de segurança: defensa                                   

(fonte: TARGET IMPORT & EXPORT, 2010) 

4.2.6 Sinalização de Obras, Emergencial ou Apoio 

Em Rio Grande do Sul (2006, p. 43), mostra que a sinalização de obras surgiu com:  

A execução de serviços de manutenção, obras, atendimento a ocorrência de 
situações de emergência, ou ainda a presença de trabalhadores junto à rodovia, seja 
para acompanhamento destes serviços ou para levantamentos de campo (topografia, 
contagem de tráfego, etc), são fatores que determinaram o surgimento de fluidez e 
segurança na circulação de veículos e pedestres. 

A sinalização de obras é composta por (RIO GRANDE DO SUL, 2006, p. 44), ares de: 

a) pré-sinalização é destinada para advertir a existência de obras adiante que 
modifiquem a circulação dos veículos; 

b) sinalização de posição é representada pelo trecho onde estão regulamentadas as 
condições de trafegabilidade; 

c) sinalização de fim de obras é o ponto onde a situação de circulação é 
normalizada. 

 

A figura 11 apresenta um exemplo de dispositivo de obras. 
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Figura 11: exemplo de sinalização de obras: balizador                                           

(RIO GRANDE DO SUL, 2006, p. 48) 

Cabe salientar que os dispositivos e os devidos comentários apresentados nesse trabalho são 

somente ilustrativos e não estão completos. A utilização desses dispositivos e a referência de 

auditoria dos mesmos devem ser conforme as recomendações dos manuais de sinalização 

estaduais e federais em vigor. 
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5 TRECHO RODOVIÁRIO ESTUDADO 

Este estudo foca na aplicação de um modelo de auditoria de segurança viária em um trecho de 

rodovia, utilizando esta ferramenta para avaliar as condições de sinalização. Essa avaliação 

foi realizada pelo autor do trabalho, como auditor e trinta motoristas. Assim, foi possível 

realizar uma comparação entre a avaliação por modelo de auditoria de segurança viária e a 

percepção dos motoristas, com a finalidade de promover melhorias ao modelo de ASV 

utilizado. Essa comparação foi feita através de gráficos entre médias das notas atribuídas 

pelos condutores e a nota dada pela auditoria aos defeitos observados pela ASV adotada neste 

trabalho. 

Foram realizadas filmagens diurnas, noturnas e registros fotográficos ao longo do trecho. 

Desta forma, foi possível simular o percurso de um condutor pela rodovia. Assim, possibilitou 

a análise do trecho em escritório e consequente redução do custo de trabalho. Pois, com esse 

procedimento não foi necessário que os condutores percorressem o trecho para realizar a sua 

avaliação, e sim, executaram as suas avaliações após assistirem as filmagens realizadas em 

campo diretamente em sua casa ou escritório. A avaliação feita se concentrou nas condições 

de sinalização existentes na rodovia no momento da filmagem, simulando a condução do 

veículo. 

5.1 AUDITORIA REALIZADA NA RODOVIA RS-118 

A primeira preocupação foi escolher um trecho de rodovia próximo a Porto Alegre/RS, a 

rodovia RS-118 atendeu a esta questão e para sua escolha, também foi levado em conta o 

histórico da rodovia, por exemplo, a falta de segurança e o seu alto nível de degradação, ou 

seja, uma rodovia que merece atenção no aspecto de segurança viária. 

Foi escolhido para esse trabalho o método de ASV proposto por Nodari (2003). Esse método 

foi desenvolvido para a realidade brasileira e trata de pistas simples. A metodologia foi 

utilizada de forma parcial, ou seja, foi aplicada somente uma parte do método, para 
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simplificar a avaliação dos motoristas e viabilizar esse trabalho. A folha de campo e o 

gabarito de notas desse método estão presentes no anexo A. 

A equipe de auditoria foi definida em duas partes: de campo e de escritório. A equipe de 

campo foi composta por um motorista e uma pessoa treinada para operar a filmadora digital, 

sendo o motorista autor deste trabalho. E a equipe de escritório foi composta somente pelo 

auditor, neste caso, também o autor do presente trabalho. Os condutores que avaliaram a 

rodovia não fizeram parte da equipe de auditoria e os dados das suas avaliações foram um 

elemento de comparação. 

5.1.1 Filmagem do Trecho 

A filmagem foi realizada nos dois sentidos do trecho entre os quilômetros 19 e 35 da RS-118. 

Partindo do km 35, próximo ao acesso do autódromo Tarumã, na cidade de Viamão/RS até o 

km 19 situado na cidade de Gravataí/RS e do km 19 até o km 35. A filmagem foi realizada de 

dia e à noite. O dia estava nublado com pequenas pancadas de chuva e a noite estava com 

tempo bom, sem a presença de nuvens. 

5.1.2 Auditoria Diurna 

Foi utilizado o item de sinalização da folha de campo e do gabarito de notas da ASV adotada 

para análise em escritório através da filmagem realizada em campo. Os critérios de pontuação 

adotados e os itens avaliados foram os mesmos utilizados no método de auditoria proposto 

por Nodari (2003). Os itens avaliados na auditoria diurna são os seguintes: 

a) condições das linhas demarcadoras; 

b) credibilidade da sinalização horizontal e vertical; 

c) quantidade de placas de sinalização vertical. 

 

As condições das linhas demarcadoras foram avaliadas com os seguintes critérios de notas: 
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a) nota 10 para linhas bem visíveis; 

b) nota 7 para linhas desbotadas; 

c) nota 3 para linhas ora visíveis, ora ausentes; 

d) nota 1 quando não existem linhas. 

 

A credibilidade da sinalização horizontal e vertical foi avaliada através da informação 

veiculada e avaliou-se a coerência com a realidade da via, segundo os critérios abaixo: 

a) nota 10 para boa credibilidade; 

b) nota 7 para moderada credibilidade; 

c) nota 3 para pequena credibilidade; 

d) nota 1 para nenhuma credibilidade. 

 

A quantidade de placas de sinalização vertical de advertência, regulamentação e indicativas 

foi avaliada através da análise da quantidade de placas, ou seja, se existe excesso ou falta de 

informações, utilizando-se dos critérios a seguir: 

a) nota 10 para quantidade adequada; 

b) nota 7 para quantidade levemente inadequada (excesso ou falta); 

c) nota 3 para quantidade moderadamente inadequada (excesso ou falta); 

d) nota 1 para quantidade inadequada (excesso ou falta). 

 

A avaliação foi feita ao final de cada quilômetro percorrido, utilizando os critérios de notas 

apresentados. Foi adotada uma nota para as condições de linhas demarcadoras, outra para a 

credibilidade da sinalização e uma terceira nota para a quantidade de placas. 

O quadro 1 apresenta a folha de campo e o quadro 2, o gabarito de notas utilizado no trabalho. 
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Quadro 1: folha de campo utilizada no trabalho (NODARI, 2003, p. 183) 

 
Quadro 2: gabarito de notas utilizado no trabalho (NODARI, 2003, p. 180) 

Em paralelo com a atribuição de notas foi elaborado um pequeno resumo por quilômetro, 

citando todas as inconformidades referentes à sinalização observada no trecho. Este resumo 

será apresentado posteriormente. Também serão apresentadas algumas imagens dos 

problemas de sinalização registrados. Estes são referentes a sinalização horizontal e vertical. 

A princípio serão descritos os quilômetros no sentido Viamão-Gravataí, ou seja, do km 35 até 

o km 19. 

5.1.2.1 Observações da Auditoria Diurna no Sentido Viamão-Gravataí 

As observações feitas no sentido Viamão-Gravataí foram registradas no quadro 3.  



 

__________________________________________________________________________________________ 
Verificação da Existência de Associação Entre a Avaliação por Método de Auditoria de Segurança Viária e a 

Percepção de Motoristas Visando a Proposição de Melhorias ao Método Quanto a Sinalização Viária 

49

 
Quadro 3: observações ASV diurna sentido Viamão-Gravataí 

No próximo tópico, serão apresentadas as observações realizadas no sentido Gravataí-

Viamão, ou seja, do km 19 ao km 35. 

5.1.2.2 Observações da Auditoria Diurna no Sentido Gravataí-Viamão 

As observações feitas no sentido Viamão-Gravataí foram registradas no quadro 4.  

 
Quadro 4: observações ASV diurna sentido Gravataí-Viamão 
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5.1.2.3 Imagens da Auditoria Diurna 

Além da gravação realizada na rodovia RS-118, foram executadas algumas fotografias para 

melhor elucidar os problemas encontrados na auditoria. A figura 12 mostra uma placa de 

regulamentação que apresenta a orla e a tarja vermelha, mas falta o símbolo referente à 

proibição. A figura 13 apresenta uma placa mal conservada, provavelmente foi depredada por 

algum vândalo, pois não havia nenhuma marca de freada no pavimento que pudesse sugerir 

um acidente. 

  
Figura 12: placa de regulamentação incompleta Figura 13: placa mal conservada 

A figura 14 também apresenta uma placa mal conservada, pois a mesma apresenta-se 

desbotada, gerando problemas para a refletividade noturna. A figura 15 apresenta uma placa 

que está encoberta pela vegetação, em função da falta de podas que são essenciais ao longo da 

rodovia. O fato de a placa estar encoberta pela vegetação, dificulta que a mesma transmita as 

informações ao condutor da rodovia. A figura 16 apresenta um exemplo de poluição visual, 

ou seja, existem placas de propaganda política que dificultam a percepção da placa de 

sinalização por parte do condutor. A figura 17 apresenta um exemplo de placas que estão com 

um afastamento muito pequeno entre elas, dificultando assim a percepção do condutor. A 

figura 18 apresenta um acesso para o qual faltam elementos de sinalização, por exemplo, falta 

placa advertindo sobre o acesso a frente, pois esse acesso está localizado junto a uma curva, 

sendo um ponto com visibilidade prejudicada. Faltam também linhas de canalização e 

zebrados que ordenem o fluxo no acesso e falta linha de bordo e que delimita a pista no lado 

direito. Além disso, a linha de divisão de fluxo oposto (amarela) está desbotada. 
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Figura 14: placa de regulamentação mal 

conservada 
Figura 15: placa mal conservada 

  
Figura 16: poluição visual Figura 17: placas muito próximas uma da outra 

 
Figura 18: falta de elementos de sinalização 
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Para comparação com as imagens anteriores, as figuras 19, 20 e 21 mostram um trecho onde a 

sinalização está em boas condições, ou seja, pinturas e placas em bom estado. 

  
Figura 19: sinalização horizontal no km 35 Figura 20: horizontal no acesso a Tarumã na 

cidade de Viamão/RS 

 
Figura 21: sinalização vertical no km 35 

5.1.2.4 Notas da Auditoria Diurna 

As notas da auditoria diurna foram atribuídas através da análise da filmagem realizada no 

final de cada quilômetro, utilizando os critérios da ASV de sinalização adotada nesse trabalho. 

As notas estão presentes nos folhas de campo apresentada no quadro 5. 
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Quadro 5: notas ASV diurna 

5.1.3 Auditoria Noturna 

A exemplo da auditoria diurna, foi utilizado o item de sinalização da folha de campo e do 

gabarito de notas da ASV utilizada na auditoria diurna, a única mudança que foram aplicados 

os critérios específicos para sinalização noturna. A avaliação foi realizada em escritório.  Os 

itens avaliados na auditoria noturna são os seguintes: 

a) condições das tachas refletivas; 

b) balizadores em curvas; 

c) legibilidade/destaque de placas. 

 

As condições das tachas refletivas foram avaliadas com os seguintes critérios de notas: 

a) nota 10 para sempre presentes e visíveis; 

b) nota 7 para presentes e visíveis nas situações potencialmente perigosas; 

c) nota 3 para presentes, mas pouco visíveis; 

d) nota 1 não tem tachas no trecho avaliado. 
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Os balizadores em curvas foram avaliados segundo os critérios abaixo: 

a) nota 10 não tem curvas, não existe necessidade de balizadores; 

b) nota 7 para uso adequado (inclusive ausência); 

c) nota 3 para uso inadequado; 

d) nota 1 para ausência de balizadores necessários. 

 

A legibilidade e destaque das placas foram avaliados procurando verificar a visibilidade 

noturna e ou destaque frente à vegetação, incluindo a manutenção (conservação) e a obstrução 

pela vegetação, utilizando-se dos critérios a seguir: 

a) nota 10 para adequada; 

b) nota 7 para pequena deficiência 

c) nota 3 para moderada deficiência; 

d) nota 1 para grande deficiência. 

 

As notas foram atribuídas no final de todos os quilômetros, a exemplo do que foi executado 

na auditoria diurna. O quadro 6  apresenta a folha de campo e o quadro 7 mostra o gabarito de 

notas utilizado no trabalho. 

 
Quadro 6: folha de campo utilizada no trabalho (NODARI, 2003, p. 183) 
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Quadro 7: gabarito de notas utilizado no trabalho (NODARI, 2003, p. 180) 

Em paralelo com a atribuição de notas foi elaborado um pequeno resumo por quilômetro, 

citando todas as inconformidades referentes à sinalização observada no trecho da mesma 

forma da auditoria diurna, somente utilizando os critérios de avaliação da sinalização noturna. 

 

5.1.3.1 Observações da Auditoria Noturna no Sentido Viamão-Gravataí 

As observações feitas no sentido Viamão-Gravataí foram registradas no quadro 8. 

 
Quadro 8: gabarito de notas utilizado no trabalho 

No próximo tópico, serão apresentadas as observações realizadas no sentido Gravataí-

Viamão, ou seja, do km 19 ao km 35. 
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4.1.3.2 Observações da Auditoria Noturna no Sentido Gravataí-Viamão 

As observações feitas no sentido Gravataí-Viamão foram registradas no quadro 9. 

 
Quadro 9: gabarito de notas utilizado no trabalho 

5.1.3.3 Imagens da Auditoria Noturna 

A exemplo do que foi realizado na auditoria diurna, também foram geradas imagens para 

melhor elucidar os problemas encontrados na auditoria, além da gravação realizada no trecho. 

A figura 22 mostra a refletividade de tachões utilizados em um acesso, mas faltam tachas 

sobre a linha de bordo. Já a figura 23 apresenta um trecho onde não existem tachas refletivas 

no pavimento, assim dificultando a condução noturna. 

  
Figura 22: imagem da refletividade de tachões Figura 23: exemplo de falta de tachas 

refletivas sobre o pavimento 
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5.1.3.4 Notas da Auditoria Noturna 

As notas da auditoria noturna foram atribuídas através da mesma realizada na auditoria 

diruna, utilizando os critérios de sinalização noturna da ASV. As notas estão presentes nos 

folhas de campo apresentadas no quadro 10. 

 
Quadro 10: notas ASV noturna  

5.2 AVALIAÇÃO DOS MOTORISTAS 

A avaliação dos motoristas foi realizada a partir da filmagem do trecho auditado, ou seja, 

assistiram ao filme e fizeram a sua avaliação do trecho em sua casa sob a assistência 

presencial do autor do trabalho. Trinta motoristas, de ambos o sexos, diversas idades, e que 

trafegam regularmente ou já trafegaram pela RS-118 participaram deste trabalho. Foi utilizada 

a mesma folha de campo e a mesmo gabarito de notas da auditoria. Os condutores avaliaram a 

mesma filmagem utilizada na auditoria, ou seja, avaliaram os dois sentidos do trecho de dia e 

a noite e atribuíram as suas notas no final de cada quilômetro nas mesmas condições da ASV. 

A figura 24 apresenta condutores atribuindo notas aos itens de sinalização presentes na folha 

de campo. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Eduardo da Silva Machado. Trabalho de Diplomação Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2010 

58

 
Figura 24: condutores executando a sua avaliação 

Os quadros 11 a 13 apresentam as médias aritméticas e as quantidades de notas atribuídas 

pelos motoristas na avaliação diurna. 

 
Quadro 11: médias aritméticas e quantidade de notas                                                 

das condições das linhas demarcadoras  
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Quadro 12: médias aritméticas e quantidade de notas                                                 
da credibilidade da sinalização horizontal e vertical 

 
Quadro 13: médias aritméticas e quantidade de notas                                                 

da quantidade de placas de sinalização vertical 

Os quadros 14 a 16 apresentam as médias aritméticas e as quantidades de notas atribuídas 

pelos motoristas na avaliação noturna. 
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Quadro 14: médias aritméticas e quantidade de notas                                                 
das condições das tachas refletivas 

 
Quadro 15: médias aritméticas e quantidade de notas                                                 

dos balizadores 
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Quadro 16: médias aritméticas e quantidade de notas                                                 

da legibilidade e destaque das placas 

5.3 COMPARAÇÃO ENTRE A AVALIAÇÃO DA ASV E DOS 

MOTORISTAS 

A partir de um amostrador estatístico, nesse caso a média aritmética das notas dos motoristas 

e com o desvio padrão das notas dos motoristas calculou-se os intervalos de confiança desse 

amostrador com noventa e cinco por cento de confiança, ou seja, representa que o valor da 

média das notas de todos os motoristas que trafegam pela RS-118 estão dentro desse 

intervalo. Esse intervalo foi utilizado como critério de aceitação, ou seja, se a nota da ASV 

estiver dentro desse intervalo, a associação entre a ASV e os motoristas é verdadeira. Nos 

gráficos esse intervalo foi chamado de limite superior motorista e limite inferior motorista. A 

verificação da associação entre a avaliação da ASV e dos motoristas é discutida no capitulo de 

conclusão deste trabalho. O procedimento de cálculo estatístico e os resultados desses 

cálculos estão apresentados, respectivamente, nos anexos B e C. 

Os gráficos apresentados a seguir mostram a comparação entre as notas da auditoria e a 

avaliação dos motoristas. A figura 25 apresenta o gráfico das condições das linhas 

demarcadoras no sentido Viamão-Gravataí e a figura 26 no sentido Gravataí-Viamão. 
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Figura 25: condições das linhas demarcadoras sentido Viamão-Gravataí 

 
Figura 26: condições das linhas demarcadoras sentido Gravataí-Viamão 

A figura 27 apresenta o gráfico da credibilidade da sinalização horizontal e vertical no sentido 

Viamão-Gravataí e a figura 28 no sentido Gravataí-Viamão. 
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Figura 27: credibilidade da sinalização horizontal e vertical                                      

no sentido Viamão-Gravataí 

 
Figura 28: credibilidade da sinalização horizontal e vertical                                      

no sentido Gravataí-Viamão 
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A figura 29 apresenta o gráfico da quantidade de placas da sinalização vertical no sentido 

Viamão-Gravataí e a figura 30 no sentido Gravataí-Viamão. 

 
Figura 29: quantidade de placas de sinalização vertical no sentido Viamão-Gravataí 

 
Figura 30: quantidade de placas de sinalização vertical no sentido Gravataí-Viamão 
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A figura 31 apresenta o gráfico das condições das tachas refletivas no sentido Viamão-

Gravataí e a figura 32 no sentido Gravataí-Viamão. 

 
Figura 31: condições das tachas refletivas no sentido Viamão-Gravataí 

 
Figura 32: condições das tachas refletivas no sentido Gravataí-Viamão 
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A figura 33 apresenta o gráfico dos balizadores em curvas no sentido Viamão-Gravataí e a 

figura 34 no sentido Gravataí-Viamão. 

 
Figura 33: condições dos balizadores em curvas no sentido Viamão-Gravataí 

 
Figura 34: condições dos balizadores em curvas no sentido Gravataí-Viamão 
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A figura 35 apresenta o gráfico da legibilidade e destaque de placas da sinalização vertical no 

sentido Viamão-Gravataí e a figura 36 no sentido Gravataí-Viamão. 

 
Figura 35: legibilidade e destaque de placas de sinalização vertical                           

no sentido Viamão-Gravataí 

 
Figura 36: legibilidade e destaque de placas de sinalização vertical                           

no sentido Gravataí-Viamão 
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5.4 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

Foram encontradas algumas dificuldades já constadas em trabalhos realizados nessa área. Por 

exemplo, na execução da filmagem em campo percebeu-se a falta de marcos quilométricos ao 

longo do trecho e a imprecisão dos odômetros dificultaram a determinação correta dos 

segmentos avaliados. Além disso, em cada final de quilômetro foi realizada uma parada para 

registrar o inicio e o final de cada segmento filmado. Em alguns pontos essas paradas 

poderiam gerar problemas de insegurança a operação da via, então decidiu-se executar a 

parada um pouco deslocada do ponto inicialmente desejado, assim gerando uma pequena 

variação do tamanho dos trechos filmados. 

Outra dificuldade foi a disponibilidade de equipamentos de filmagem, pois se dispunha 

somente de equipamentos amadores. A conseqüência da utilização desses equipamentos foi a 

perda de foco das placas de sinalização vertical e a dificuldade da legibilidade das mesmas. 

Para suprir essa deficiência foram registradas fotografias de todas as placas do trecho 

auditado. Essas fotos foram apresentadas aos motoristas antes e depois de assistirem a 

filmagem de cada quilômetro avaliado, mas essas fotos foram feitas no acostamento da 

rodovia, ou seja, não na mesma condição de observação de um condutor. Esse fato pode ter 

influenciado na avaliação dos motoristas. Também, em função das dificuldades de 

equipamento de filmagem, foi considerado um bom destaque de placas aquelas que estavam 

emitindo luz de forma adequada na avaliação noturna. 
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6 CONCLUSÃO 

Este capítulo possui a finalidade de responder a questão de pesquisa, ou seja, realizar a 

proposição de melhorias ao item sinalização do método de ASV utilizado nesse estudo a partir 

da verificação da existência de associação entre a avaliação do modelo de ASV e a avaliação 

dos motoristas. E também é o capítulo de fechamento do trabalho de diplomação. 

6.1 ASSOCIAÇÃO ENTRE A AVALIAÇÃO POR ASV E MOTORISTAS 

Através da analise dos gráficos da comparação entre a avaliação da ASV e dos motoristas em 

todos os itens avaliados: condições das linhas demarcadoras, credibilidade da sinalização 

horizontal, quantidade de placas de sinalização, condições de tachas refletivas, balizadores em 

curvas e legibilidade/destaque das placas; contatou-se que as notas da ASV estavam em 

alguns quilômetros entre os limites inferiores e superiores definidos pelo estudo estatístico 

descrito no item 5.3 deste trabalho e em outros não. Portanto, a associação entre a avaliação 

por método de ASV foi somente parcial. Sendo que na maior parte dos pontos onde a ASV 

não estava entre os limites estabelecidos, ela foi mais rigorosa que os motoristas, estando 

assim a favor da segurança. De forma geral, foi pequena a quantidade de pontos onde a ASV 

teve notas superiores as dos motoristas, logo não são representativos. A única exceção foi na 

avaliação dos balizadores em curva, onde os motoristas atribuíram notas inferiores as da ASV 

em grande parte dos pontos avaliados. Isso se deve ao fato de a rodovia RS-118 não possuir 

tachas sobre as linhas de bordo, que naturalmente demarcariam o contorno das curvas. Assim, 

essa falta das tachas maximizou o anseio pelos balizadores por parte dos condutores. 

Enquanto que a ASV somente foi rigorosa nos pontos onde existia a necessidade de 

balizadores, ou seja, em curvas fechadas ou em pontos onde antecedessem pontes. 
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6.2 CAUSAS PARA AS DIFERENÇAS ENTRE ASV E DOS MOTORISTAS 

Existiram diferenças entre as notas da ASV e motoristas em todos os itens avaliados. No caso 

da avaliação das condições das linhas demarcadoras, verificou-se que as notas da ASV 

foram mais baixas que a dos motoristas ao longo de todo o trecho. O provável motivo foi que 

a ASV considerou nota 3,  para linhas ora visíveis , ora invisíveis na maior parte do trecho 

devido a falta de linha de bordo. Já os motoristas atribuíram notas superiores provavelmente 

devido ao pavimento de concreto ser claro e funciona como um delimitador da via. Mas a 

técnica determina a utilização de linha de bordo, inclusive em pavimentos de concreto. 

A verificação da credibilidade da sinalização horizontal e vertical pode ter sido afetada 

devido às condições do equipamento de filmagem e das fotografias utilizadas na avaliação. 

Pois as fotografias foram registradas em posição de observação diferente em relação ao 

condutor, ou seja, com ângulo de observação diferente. Já a diferença na avaliação da 

quantidade de placas pode ser vinculada a uma questão de conceito de necessidade de 

sinalização, ou seja, a auditoria ter identificados placas faltantes ou em excesso que os 

condutores desconhecem ou os condutores terem sentido falta de placas que não são 

aplicáveis para a rodovia. 

A explicação para as diferenças entre as notas da ASV e dos motoristas no caso da avaliação 

das condições das tachas refletivas se deve ao provável fato de os condutores não sentirem 

falta das tachas sobre as linhas de bordo, talvez em função da refletividade de luz do 

pavimento de concreto ou desconhecimento da falta dessas tachas por parte dos condutores. 

Por exemplo, entre os quilômetros 35 ao 34 no sentido Viamão-Gravataí foram atribuídas 

vinte e seis notas 10 entre os trinta condutores, mesmo não existindo tachas sobre a linha de 

bordo no segmento. A avaliação da necessidade de balizadores em curvas foi deturpada em 

função da falta de tachas ao longo do trecho. Pois os condutores sentiram falta de balizadores 

em pontos onde não existia a necessidade técnica de instalação dos mesmos. O provável 

motivo verificado foi que o condutor percebia a presença da curva quando estava muito 

próximo de contorná-la. No entanto, isso não aconteceria se as tachas refletivas fossem 

instaladas ao longo do trecho. Já as diferenças observadas nas avaliações da legibilidade e 

destaque de placas de sinalização vertical podem ser atribuídas a qualidade das imagens 

geradas, ou seja, algumas pessoas podem ter percebido as placas e outras não devido alguma 

dificuldade de visualizar as imagens. 
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6.3 PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS AO ITEM SINALIZAÇÃO DO 

MÉTODO DE ASV UTILIZADO 

Inicialmente a proposição de melhorias seria baseada em discrepâncias entre a avaliação da 

ASV e dos motoristas, assim propondo adequações no gabarito de notas. Com o fim de aferir 

a ASV aos anseios dos condutores. Mas nos pontos onde ocorreram essas discrepâncias a 

ASV foi mais rigorosa e a favor da segurança na grande maioria deles, portanto não foi 

necessário realizar alterações no método utilizado por esse motivo. A única exceção foi no 

caso dos balizadores em curvas, mas em função das condições apresentadas, não foi 

conclusivo para a sugestão de alteração do critério de notas. Mas através da aplicação da 

ASV, ocorreram algumas oportunidades de melhoria que foram observadas. Itens a 

acrescentar ao método é a avaliação: 

a) da posição das placas de sinalização vertical; 

b) da distância de visibilidade para a sinalização vertical; 

c) do comprimento das linhas de proibição de ultrapassagem da sinalização 
horizontal; 

d) das condições de conservação da sinalização vertical; 

e) da existência de defensas. 

 

A avaliação da posição das placas de sinalização vertical se mostra interessante, pois 

existiram placas ao longo da rodovia RS-118 que estavam em local inadequado, por exemplo, 

uma placa indicativa muito próxima do acesso. Assim, não possibilitando ao motorista uma 

reação dentro de um tempo adequado. 

A distância de visibilidade para sinalização vertical deve ser avaliada, por exemplo, 

observar se a distância está adequada entre uma placa de advertência e o ponto em que ela 

está advertindo. 

O comprimento das linhas de proibição de ultrapassagem da sinalização horizontal é de 

fundamental importância a sua avaliação, pois essa proíbe a ultrapassagem em pontos onde a 

visibilidade é prejudicada, por exemplo, próximo a curvas. Uma forma de avaliação seria a 
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medição da distância do início da proibição até o ponto onde encerra o problema de 

visibilidade. 

A avaliação das condições de conservação da sinalização vertical deve ser avaliada com 

um item exclusivo, pois dessa forma facilita uma ação corretiva da administradora da estrada. 

Pois problemas de legibilidade podem ser causados por distância de visibilidade inadequada 

ou problema de estado de conservação. 

A avaliação da existência de defensas se mostra interessante, pois é um item de segurança 

de fundamental importância e é normalmente atrelado ao projeto de sinalização. O quadro 17 

mostra a folha de campo e quadro 18  o gabarito de notas dos itens propostos como melhoria 

ao método de ASV. 

 
Quadro 17: folha de campo dos itens propostos como melhoria a ASV 

 
Quadro 18: gabarito de notas dos itens propostos como melhoria a ASV 
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Estes foram os itens observados como oportunidades de melhoria ao método de ASV quanto a 

sinalização, dessa forma respondendo a questão de pesquisa deste trabalho. 

6.4 FECHAMENTO DO TRABALHO DE DIPLOMAÇÃO 

A escala de notas da ASV: um, três, sete e dez; foi considerada adequada para o fim que se 

destina, ou seja, proferir notas baixas para os itens em que não estiverem de acordo com as 

recomendações técnicas, com o fim de incentivar os administradores das rodovias executarem 

as melhorias pertinentes a segurança viária e atribuir notas mais altas em situações adequadas. 

No entanto, não foi uma boa ferramenta de comparação. Pois em alguns pontos onde a 

avaliação de condutores se aproximou dos valores entre as notas quatro e seis; a nota atribuída 

pela ASV foi sete, superior aos limites de aceitação calculados. Mas nesses pontos não 

existiram justificativa técnica para atribuir uma nota três. A utilização de notas intermediárias 

entre o três e o sete seria adequada para uma boa comparação com os motoristas, mas não 

seria efetivo para os objetivos propostos para uma ASV. 

As auditorias são muito baseadas em uma avaliação qualitativa, ou seja, no bom senso do 

auditor. Por esse motivo acredita-se que alguns itens sugeridos como melhoria não são 

inseridos em uma ASV, pois seria complexo para um auditor realizar medições ao percorrer o 

trecho. Uma solução seria a utilização de sistemas de posicionamento geo-referenciados 

(GPS) ou filmagem do trecho com um odômetro digital de precisão que aparecesse na 

filmagem. Assim, é possível avaliar distâncias entre pontos através da analise das filmagens 

em escritório. Por exemplo, para avaliar a distância de visibilidade de uma placa poderia: 

congelar a imagem quando a mesma aparecer na visão do motorista, assim, registrando a 

quilometragem nesse instante; feito isso; congelar a imagem novamente quando o veículo 

estiver passando ao lado da mesma placa citada; a diferença entre as leituras do odômetro será 

à distância de visibilidade da placa. Assim é possível comparar essa distância com a 

recomendação do manual de sinalização vigente e verificar se a rodovia atende a distância de 

visibilidade necessária. A figura 39 mostra a imagem de um exemplo de forma de odômetro 

que é possível ser utilizado em ASV. 
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Figura 37: odômetro digital de precisão 

Os resultados alcançados atendem os objetivos desse trabalho, mas sugere-se uma nova 

aplicação do método de ASV procurando reduzir as limitações impostas, pois essas limitações 

podem ter afetado os resultados apresentados. 
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ANEXO A – Folha de Campo e Gabarito de Notas 
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ANEXO B – Procedimento de Cálculo Estatístico 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Eduardo da Silva Machado. Trabalho de Diplomação Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2010 

82

 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Verificação da Existência de Associação Entre a Avaliação por Método de Auditoria de Segurança Viária e a 

Percepção de Motoristas Visando a Proposição de Melhorias ao Método Quanto a Sinalização Viária 

83

ANEXO C – Resultados dos Cálculos Estatísticos 
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