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Introdução: Introdução: A Sinalização de trânsito faz parte da infraestrutura viária e
deve seguir uma padronização nacional, amparada nas leis de trânsito. Hoje, de forma
geral, as cidades brasileiras têm 90% dos sinais de transito voltados apenas aos
motoristas. Pedestre e ciclistas “ganham” sinalização apenas nas áreas de conflito com
trafego de carros. Toda a sinalização urbana deve ser organizada e mantida pelo órgão
responsável por administrar o trânsito em cada município. Esses órgãos são
responsáveis por elaborar os projetos, implantar e fazer a manutenção da sinalização
de trânsito, incluindo os sinais para pedestres, cadeirantes e ciclistas. Objetivo:
Objetivo: Nesse contexto, o presente trabalho apresenta uma análise da sinalização
viária nas cidades de Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano Minas Gerais para os
usuários de transporte público urbano, pedestres e ciclistas. Metodologia:
Metodologia: O método utilizado será desenvolvido a partir de estudos consolidados
disponíveis em diferentes publicações especializadas, normas de trânsito e também
através de um estudo realizado pelos alunos do Unileste “Campanha Sinalize Vale do
Aço”. Resultados: Resultados: O estudo detalhado dos fatos sendo evidenciadas as
falhas encontradas nas sinalizações verticais e horizontais oferecidas para pedestres,
ciclistas e veículos automotores da região Vale do Aço. Conclusão: Conclusão: Ao
longo deste trabalho, foi enfatizada a importância da sinalização, infraestrutura e
segurança oferecidas aos usuários das cidades de Ipatinga, Timóteo e Coronel
Fabriciano Minas Gerais, de acordo com as leis de trânsito mostrando o impacto
negativo causado pelas falhas.
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