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POSICIONAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO EM
VIAS URBANAS

* O afastamento lateral medido entre a borda lateral da placa e a
borda da pista deve ser, no mínimo, de 0,30m para trechos retos da
via e de 0,40m para trechos em curva;
* A borda inferior da placa colocada lateralmente à via deve ficar a uma
altura livre mínima de 2,10m em relação à superfície da calçada;
* Para canteiro central e calçada que não comportem os
afastamentos laterais mínimos devido ao comprimento da placa, esta
deve ser colocada a uma altura mínima de 4,60m em relação à
superfície da pista ou suspensa sobre a via, neste caso a placa
também deverá ser fixada no braço projetado com inclinação para cima
de 3 graus. Nas vias com frequente tráfego de veículos de cargas
especiais a altura livre deve ser de 5,50m (arteriais);
*A colocação de placas laterais em vias urbanas de trânsito rápido
pode ser efetuada da mesma forma;
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pista acostamento

POSICIONAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO
EM VIAS RURAIS

* O afastamento lateral deve ser no mínimo de 1,20m e no máximo
de 3,00m, medido entre a borda lateral da placa e a borda externa
do acostamento ou da pista, quando não existir acostamento;
* A borda inferior da placa colocada lateralmente à via deve ficar a
uma altura livre mínima de 1,20m em relação à superfície da pista;
*Em vias com dispositivos de proteção contínua (defensas metálicas
ou barreiras de concreto), o afastamento lateral deve ser no mínimo
de 1,20m, a contar do limite externo do dispositivo;
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