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9. SINALIZAÇÃO E DESVIO DE TRÁFEGO  
O projeto de sinalização e de desvio tráfego será acompanhado, analisado e aprovado pela gerência 
competente da BHTRANS, e somente será iniciado após a aprovação do projeto básico de geometria. 

9.1. PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
Os Projetos Executivos de sinalização de trânsito serão analisados e aprovados pela Gerência de 
Projetos de Trânsito - GEPRO da BHTRANS.  

9.1.1.  Sinalização Vertical 
Os sinais e/ou placas deverão estar de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - 
VOLUMES I e II (Sinalização Vertical de Regulamentação e Advertência) e o Manual de Práticas de 
Estacionamento em Belo Horizonte da BHTRANS: 

As placas especiais (advertência e regulamentação) deverão ser diagramadas e apresentadas com 
detalhe construtivo individual;  

As placas e as alturas de letras das mensagens deverão ser dimensionadas de acordo com a 
velocidade regulamentada para o local; 

As placas projetadas deverão ser locadas em campo e amarradas em relação a pontos fixos como: 
alinhamento de meios-fios e postes indicados e cotados nas plantas de projetos; 

A sustentação das placas (suporte e/ou braço projetado) deverá ser dimensionada quanto ao respectivo 
diâmetro, comprimento, profundidade e altura livre; 

9.1.2. Sinalização Horizontal 
Representação gráfica das marcas longitudinais e transversais e suas variações, dispositivos de 
canalização permanente, marcas de delimitação e controle de estacionamento e parada, inscrições no 
pavimento e dispositivos auxiliares à sinalização: dispositivos delimitadores e de alerta, com as 
respectivas seções e cores;  

As marcas viárias deverão ser dimensionadas de acordo com a velocidade regulamentada para o local; 

Identificação das siglas das marcas viárias com a simbologia do Código de Trânsito Brasileiro, de 
acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - VOLUME IV (Sinalização Horizontal); 

9.1.3. Sinalização Semafórica 
O projeto de locação dos equipamentos semafóricos por interseção ou pontos deverá ser apresentado 
em formulário padrão BHTRANS; 

Programação semafórica básica (somente na hora pico): croqui da interseção com lançamento dos 
equipamentos e definição da ordem dos estágios. Os planos ao longo do dia serão realizados pela 
gerência competente da BHTRANS; 

Mapa de interligação da rede semafórica subterrânea, que deverá ser incluído também no projeto de 
geometria. 

9.2. DESVIO DE TRÁFEGO 
O projeto de desvio tráfego e respectiva sinalização de trânsito será acompanhado, analisado e 
aprovado pelas gerências de Ação Regional da Diretoria de Operação da BHTRANS, e somente será 
iniciado após a aprovação do projeto básico de geometria.  

A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma esquemático das etapas de execução das obras e 
um Documento Operacional de Trânsito (DOT), conforme Portaria BHTRANS específica (Atualmente 
PORTARIA BHTRANS DPR N.º 036/2007 de 09 de maio de 2007), constando de: 

Estudo de circulação para o desvio de tráfego, definindo os caminhos alternativos, inclusive de linhas de 
transporte coletivo público, de acordo com as etapas de obras; 

Estudo de capacidade para a circulação proposta; 

Projeto de correções geométricas necessárias aos desvios propostos; 
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Projeto de sinalização das rotas de desvio de tráfego, respeitando todos os requisitos necessários e 
listados para a elaboração do projeto executivo de sinalização; 

O projeto de desvio deverá contemplar, sempre que necessário, toda a sinalização específica de 
advertência e de indicação para obras, bem como a sinalização vertical de regulamentação, sinalização 
semafórica, sinalização horizontal e dispositivos auxiliares, conforme previsto no Código Nacional de 
Trânsito. 

A apresentação dos Projetos de Trânsito deverá estar de acordo com “Manual técnico de 
Representação Gráfica da BHTRANS 1ª Edição - PROJETOS VIÁRIOS”, que contém a representação 
gráfica para o desenvolvimento de desenhos topográficos, projetos de geometria e sinalização 
(horizontal, vertical, semafórica e indicativa)  
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