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Principais sinais e placas
Placas de
Evacuação

Significado

Placas de
Instalações

Significado

Abrigo de Emergência
Designado:
Indica as instalações ou
lugares onde poderá
refugiar-se de perigos
de desastres, sendo
designados conforme o
tipo do desastre.

Hospital

Abrigo Designado:
São instalações onde
poderá se
hospedar/permanecer
temporariamente por ter
perdido a casa por
desmoronamento,
incêndio, etc.

Banheiro
(Esquerdo)Feminino
(Direito) Masculino

Guarda Volumes

Banheiro adaptado para
usuários de cadeiras de
rodas
Placas de meio de transporte

Saída de Emergência:
Usar esta saída numa
emergência.

A seta indica a direção
da saída de emergência

Símbolos de Reciclagem

Ponto de ônibus

Ponto de Táxi

Placas nas Estradas

Garrafas PET: símbolo
das garrafas recicláveis

Queda de pedras:
Indicação de um local
onde há perigo de
ocorrência de queda de
pedras

Plástico Reciclável:
símbolo dos plásticos
recicláveis

Sinalização de obras na
estrada: colocada em
área do trecho em obras
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Sinais de Trânsito
Trânsito impedido: não
está permitida a
passagem

Proibido trânsito de
pedestres: não está
permitida a passagem
de pedestres

Proibido trânsito de
veículos: não está
permitido o trânsito de
carros.

Proibido cruzamento de
pedestres: os pedestres
não podem atravessar.

Proibido trânsito de
veículos automotores,
exceto de bicicletas.

Forma de scooter fazer
a curva para direita
(pequeno círculo de
viragem): as motos de
50cc devem fazer a
curva para direita como
os carros.

Proibido o trânsito de
bicicletas: As bicicletas
não estão permitidas.

Forma de scooter para
fazer a curva para direita
(curva de perímetro):
para virar para direita, as
motos de 50 cc devem
seguir no lado esquerdo
da via para depois virar
para a direita.

Devagar: avançar
devagar

Estrada exclusiva para
carros

Parada obrigatória:
deverá parar o carro

Estrada exclusiva para
bicicletas

Proibido retornar: não
pode efetuar o retorno

Estrada exclusiva para
pedestres e bicicletas

Proibido estacionar:
não estacione. Os
números indicam o
horário da proibição.
Neste caso, das 8:00
às 20:00.

Estrada exclusiva para
pedestres
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