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MEMORIALDESCRITIVO

EXECUÇÃODEOBRA
GEOMÉTRICOS

RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA deverá, adicionalmente às demais responsabilidades técnicas estabelecidas no Contrato de fornecimento

e prestação de serviços. assegurar que os autores dos vários níveis de implementação dos serviços,. sejam estes
executados pela própria CONTRATADA ou por terceiros subcontratados sob sua responsabilidade, emitirão e recolherão

as respectivas taxas de emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, instituídas pela Lei Federal n' 6.496 de 07 de Dezembro de 1977, e Lei Federal n' 12.378. de 31 de
Dezembro de 2010.

Os serviços deverão ser integralmente supervisionados por profissionais. engenheiro e/ou arquiteto, legalmente habilitados

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA - e/ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU -

desde seu início até o termino na prestação dos serviços. . O responsável técnico pela execução dos serviços, qualificado

em consonância com o item 9.2 do Termo de Referência. será o interlocutor técnico da CONTRATADA junto à
CONTRATANTE.

O fornecimento de todo o material e a execução das obras de reconfigurações geométricas em vias urbanas, conforme
especificado nos projetos executivos, serão de responsabilidade da CONTRATADA

A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos funcionários a utilização de todos os equipamentos de proteção individual
IEPil e equipamentos de proteção coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a atividade exercida e
aos riscos e perigos inerentes a mesma

A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservação as instalações do canteiro de

obras, especialmente as vias de circulação, passagens, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as
sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A execução de obras ou itens que contemplem acessibilidade deverá estar em conformidade com as exigências da ABNT
NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos.

Este memorial aborda, de forma genérica, as especificações relativas aos projetos executivos, cujas especificações

técnicas serão objeto de detalhamento nos respectivos projetos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS

l SERVIÇOS PRELIMINARES
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1.1 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE SEGURANÇA NA OBRA

l.l.l A CONTRATADA deverá garantir a segurança dos usuários da via. como motoristas, pedestres e funcionários.

instalando sinalização provisória para isolar toda a área de execução das obras de reconfiguração geométrica.

utilizando cavaletes, placas, cones. telas tipo tapume e fitas zebradas nas cores laranja e branca.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

A CONTRATADA deverá sinalizar o desvio de tráfego para a rota alternativa. utilizando cavaletes, placas. cones

telas tipo tapume e fitas zebradas nas cores laranja e branca.

Os cavaletes e as fitas zebradas deverão ser confeccionados em conformidade com o estabelecido no Anexo ll do

Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Deverá ser preservada, com a utilização desses dispositivos e de outros que se fizerem necessários, a circulação

de pedestres e de pessoas com necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida, de acordo com as normas
técnicas aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 9050:201 5, permitindo a frequência natural dos usuários ao local,

em plenas condições de segurança.

1.1.5. Caso seja necessário. a CONTRATADA deverá efetuar o deslocamento do ponto de embarque e desembarque de

passageiros para um local alternativo e provisório, nas proximidades do local da obra e que apresente condições

adequadas. A determinação do local provisório deverá ser efetuada pela CONTRATANTE e comunicado à

população com a devida antecedência

1.2. INSTALAÇÃO DOCANTEIRO DEOBRAS

1.2.1 A CONTRATADA deverá instalar o canteiro de obras, em local estratégico, para armazenamento de equipamentos

e materiais.

1.2.2. O canteiro de obras deverá atender as normas estabelecidas, com abastecimento de energia elétrica

fornecimento de materiais e demais disposições que se fizerem necessárias para o bom andamento dos serviços

levando em conta as condições de segurança do local.

1.2.3. Manter no local o Livro Diário da Obra

1.3. LOCAÇÃO DAOBRA

1.3.1 Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser executada. obedecendo ao prometo executivo
definindo claramente os eixos de referência.

1.4. PLACADAOBRA

bÉ éÀWINAS S/A
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1.4.1 A Placa de Obra, em chapa galvanizada. deverá ser afixada em local visível, estabelecido pela fiscalização, nas

dimensões e modelo conforme especificações da Secretaria de Infraestrutura, da Prefeitura Municipal de
Campinas.

1.5. PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO

1.5.1 A área onde serão executados os serviços deve ser adequadamente isolada pela CONTRATADA, com o objetivo

de atender às regulamentações das normas e legislações municipais, estaduais e federais vigentes, pertinentes à

prevenção e à segurança do trabalho, proporcionando condições adequadas de segurança aos operários da obra,
bem como aos usuários do local.

1.5.2. As sinalizações indicativas da obra servirão, não somente aos usuários do local e operários da obra, como

também para alertar aos condutores de veículos que trafegam nas vias públicas contíguas, sobre eventuais
desvios ou restrições em função da ocorrência de obras.

1.5.3. A CONTRATADA deverá atender integralmente às regulamentações e especificações nas normas e legislações

vigentes no que diz respeito aos acidentes de trabalho, a fim de proporcionar condições adequadas de segurança
aos operários envolvidos nos diversos serviços necessários à completa execução da obra.

1.5.4.
Caberá à CONTRATADA a responsabilidade integral pelos atou necessários à plena segurança no local das
obras

1.5.5. A CONTRATANTE emitirá a Ordem de Serviço e deverá ser comunicada pela CONTRATADA, por escrito, quanto

a data e hora de início efetivo dos serviços, nos locais determinados pela CONTRATANTE. Para tanto, a
CONTRATANTE providencíará todo o apoio operacional necessário à CONTRATADA, nas intervenções que

impliquem na utilização do sistema viário. A não comunicação. por escrito, poderá ensejar a suspensão dos

serviços a serem realizados, até que sejam sanadas as irregularidades e providenciado o apoio operacional
necessário, tendo em vista às situações de insegurança viária que as obras podem ocasionar.

1.5.6.
Fica caracterizado assim que, não bastará a simples emissão da Ordem de Serviço para que os trabalhos possam

se iniciar. A comunicação do local. da data e da hora do inicio dos serviços deverá ser feito pela CONTRATADA

ao setor competente da CONTRATANTE, com antecedência mínima de 24 horas, para que esta tenha tempo hábil
para disponibilizar equipamentos e agentes orientadores do trânsito.

2. DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E REMANEJAMENTOS

2.1. LIMPEZA DOLOCAL

2.1.1
Antes da marcação das obras. conforme especificado no projeto executivo, deverá ser retirado todo e qualquer

material indesejável. Competirá a CONTRATADA executar a limpeza da área para permitir que seja executada a

obra em perfeitas condições. Caso ocorra dúvida quanto à remoção de qualquer elemento existente - vegetação,
pedras, placas, etc - a CONTRATADA deverá consultar a CONTRATANTE.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
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2.2.

2.2.1

DEMOLIÇÕES

O material resultante das demolições será considerado resíduo da construção civil, e deverá ser retirado

diariamente do local, ao final da jornada de trabalho. e transportado para local apropriado e legalmente licenciada

para receberessetipo de resíduo.

2.2.2. Os resíduos. gerados pelas demolições, não resultarão em material que possa ser reutilizado e por esse motivo.

não deverá ser acumulado nas proximidades do local da obra dificultando a locomoção dos pedestres e usuários

da via. A remoção deverá ser feita imediatamente após sua demolição

2.2.3. O procedimento de remoção e transporte dos resíduos caberá à CONTRATADA

2.2.4. CALÇADA

2.2.4.1. As calçadas de concreto existentes somente serão removidas de acordo com as indicações do prometo ou, se no
ato da execução da obra. for identificado que seu estado de conservação não permita sua manutenção no local,

ficando a critério da CONTRATANTE esta definição.

2.2.4.2. Caso sela decidido pela sua remoção, as calçadas deverão ser extraídas por meios mecânicos ou manuais, sendo
o material resultante considerado resíduo da construção civil e deverá ser removido para local apropriado para o

descartea

2.2.5. GUIA (MEIO-nO)

2.2.5.1. As guias de concreto pré-moldadas existentes somente serão removidas de acordo com as indicações do projeto

ou. se no ato da execução da obra, for identificado que seu estado de conservação não permita sua manutenção

no local. ficando a critério da CONTRATANTE esta definição.

2.2.5.2. As guias deverão ser integralmente removidas e empilhadas de modo conveniente, em local apropriado, para

posterior reaproveitamento. não devendo o local escolhido para empilhamento oferecer qualquer tipo de
dificuldade à locomoção dos pedestres.

2.2.5.3. Caso a CONTRATANTE, no ato de retirada desse material, Julgar que as guias retiradas são inaproveitáveis para

implantação posterior, o material resultante será considerado resíduo da construção civil e deverá ser removido

para local apropriado para o descarte.

2.2.5.4. Deve ser feita a correção da profundidade resultante da retirada do material, para que se obtenha uma

profundidade de 1 2 cm em relação à sarjeta de escoamento de águas pluviais.

2.2.6. SARJETA

êÀMPiNAS S/A
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2.2.6.1. As sarjetas em concreto lançado no local, destinadas ao escoamento de águas pluviais, somente serão removidas

de acordo com as indicações do prometo ou, se no ato da execução da obra, for identificado que seu estado de

conservação não permita sua manutenção no local, ficando a critério da CONTRATANTE esta definição.

2.2.6.2. Caso seja decidido pela sua remoção. a sarjeta deverá ser extraída por meios mecânicos ou manuais. sendo o

material resultante considerado resíduo da construção civil e deverá ser removido para local apropriado para o
descartea

2.2.7. PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA

2.2.7.1 A metodologia de remoção a ser aplicada e os equipamentos utilizados, bem como as técnicas empregadas.

constam no MemoHa/ Descrlf/vo - Execução de Obra - Paümenfação, disponibilizado pela CONTRATANTE nos
anexos do Termo de Referência.

2.3. REMANEJAMENTOS

2.3.1
A CONTRATADA deverá obter junto às concessionárias de serviços e secretarias competentes, as autorizações
para providenciar a remoção ou remanejamento das interferências, em caráter provisório ou definitivo

2.3.2.
ARVORES: para garantir a viabilidade do prometo, algumas árvores serão transplantadas, conforme especificações
do prometo executivo.

2.3.3. POSTES DE ENERGIA: para garantir a viabilidade do prometo. alguns postes de energia serão removidos ou
remanejados. conforme especificações do prometo executivo.

2.4. REGULARIZAÇÃO DOTERRENO

2.4.1 Depois de executadas as remoções necessárias

o greide de terraplenagem.
serão efetuadas as compensações de corte e aterro seguindo-se

2.4.2. Será executada mecânica e manualmente, para obter perfeita conformação. Os cortes e/ou aterros oriundos da

modelagem deverão observar os níveis do projeto executivo. feitas as respectivas compensações Quando o
volume de aterro, da própria obra ou importado, o exigir será espalhado com equipamento mecânico, tutor otJ

retroescavadeira. Para pequenos volumes o aterro será espalhado manualmente e compactado com compactador
vibratórío. O aterro deverá ser de boa qualidade. tecnicamente recomendado. Quando ocorrer aterro ou

escavação em local, com árvores ou mudas plantadas. será imprescindível a consulta à fiscalização,, para que
sejam tomadas as medidas cabíveis

2.5. MOVIMENTAÇÃO DETERRA

2.5.1 Os trabalhos de corte e aterro eventualmente necessários deverão ser realizados pela CONTRATADA. inclusive
com o preenchimento de materiais.

EMPRESA MUNICIP

RuaDr. Salles Oliveira, 1028 - Vilalndustrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19) 3772-4000

Site: www.emdec.com.br



Memorial Descritivo Execução de Obra -- Geométricos - Página 6 de 13

lêPEMDEC
2.5.2. O volume de terra a ser retirado do local da obra será remanejado para fazer o aterro necessário para sua

execução, seguindo as cotas de nível de acordo com o prometo executivo.

2.5.3.

2.5.4.

Deverá ser considerada a substituição de solo de má qualidade. transportado para bota-fora, por outro que possua

características de qualidade compatível com as exigidas para este tipo de serviço.

Havendo necessidade de material para complementação do greide projetado. este serviço será efetuado com

material de jazida, previamente escolhido e que apresenta as características geomecãnicas necessárias para

servirde corpo de aterro.

2.5.5. O solo importado será transportado. espalhado e compactado em camadas, nunca superior a 20 cm. observando-
se a umidade do solo com tolerância de mais ou menos 3% da umidade ótima do material empregado. A energia

de compactação utilizada será a normal. não podendo ser inferior a 1 00% do P.N.

2.5.6. COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N

2.5.6.1 . Sobre o subleito remanescente devidamente compactado será efetuado aterro com material proveniente de jazida

de boa qualidade, com umidade ótima e compactação à energia de 100% do Proctor Normal, devendo ser

regularizado, após sua compactação. de forma a permitir que a camada seguinte possa ser executada com

espessura constante.

3. EXECUÇÃO DAOBRA

3.1.

3.1.1

DRENAGEM SUPERFICIAL

Posterior ao serviço de compactação do subleito, faz-se necessário a execução dos serviços de drenagem

superficial da via. compreendidos de guia (meio-fio) e sarjeta de concreto. apresentando resistência à compressão
mínima indicada, no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Em todo concreto aplicado. será obrigatório o processo de cura especificado em norma da ABNT

Será obrigatória a apresentação do controle tecnológico do concreto utilizado, a ser executado por empresa de

tecnologia Idónea e independente.

Para o assentamento de guias e sarjetas o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente

regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou
sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar. também.
sem umldade excessiva.

3.1.5.

3.1.6.

A construção das guias (meio-fiosl e sarjetas deve preceder à execução das calçadas

Estes dispositivos devem estar concluídos antes da execução da pavimentação asfáltica

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19)3772-4000

Site: www.emdec.cela:br
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3.1.7. GUIA (MEIO-FIO)

3.1.7.1
As guias deverão estar rigorosamente dentro dos padrões da PMC - Prefeitura Municipal de Campinas. As peças
devem estar perfeitas, não sendo aceitas peças com defeitos, com ondulações ou quebradas.

As guias devem ser de concreto p/é-mo/dado, nas dimensões: 0.15 m (largura) x 0,50 m (alturas x 1,00 m
jcomprimento) e resistência à compressão mínima de FCK = 20 MPA.

3.1.7.2.
Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva com % guia ou IZ4 guia
com o raio definido no prometo executivo.

de acordo

3.1.7.3. Instalar as guias de acordo com as especificações utilizadas pela Prefeitura Municipal de Campinas

3.1.7.4. A valeta que será aberta para receber a guia deve ter uma profundidade de 0,12 m abaixo da sarjeta da via
pública. Preencher a valeta com uma camada de 0,05 m de espessura de Brita n'01. Apiloar manualmente, de
maneira uniforme em toda a extensão, mantendo a profundidade final da vala em 0.12 m abaixo do nível da
sarjetarie

3.1.7.5. Instalar a guia, sobre a brita apiloada, mantendo-se perfeito alinhamento entre as peças pré-moldadas. O
nivelamento entre elas deve acompanhar a declividade da via, de tal forma que se mantenha uniformemente a

cota de 0,15 m, entre o nível superior da guia e o nível da sarjeta

3.1.7.6. As guias devem ser escoradas nas juntas, imediatamente após o assentamento, por meio de blocos de concreto

jbolas) e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1 :3.

3.1.7.7.
O espaço entre as guias deverá ser preenchido, com utilização de concreto magro, lançado na união entre as

peças, devendo ser preenchida, pelo menos a metade da altura total da guia instalada, de forma a propiciar
estabilidade quanto a eventuais movimentações verticais ou horizontais entre as peças instaladas

3.1.8. SARJETA

3.1.8.1 As sarjetas deverão estar rigorosamente dentro dos padrões da PMC - Prefeitura Municipal de Campinas. Às

peças devem estar perfeitas, não sendo aceitas peças com defeitos, com ondulações ou quebradas

3.1.8.2.
As sarjetas. destinadas ao escoamento de águas pluviais, serão moldadas após o assentamento das guias. com
concreto de resistência à compressão mínima de FCK = 20 MPA, com as dimensões do prometo e 0,40 m de
largura

3.1.8.3
As sarjetas deverão ser executadas /n /oco, com juntas de l cm de largura a cada 3 m. com concreto lançado de

maneira manual sobre o solo anteriormente apiloado e já coberto por uma camada previamente regularizada de
tirita n' ul .

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial
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3.1.8.4. A superfície deverá ser sarrafeada e acabada com feltro. de modo a apresentar uniformidade. obedecendo as

declividades longitudinais da via e transversais conforme projeto.

3.1.8.5. Não serão admitidos abaulamentos, depressões ou saliências que causem empoçamento ou represamento de

água escoada.

3.2.

3.2.1

CALÇADA

As calçadas em concreto deverão ser executadas nos locais indicados nos proletos. O material deve ter grande
resistência à abrasão. ser antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortável aos pedestres e que não

permitir o acúmulo de detritos e águas pluviais.

3.2.2.

3.2.3.

A superfície preparada para a execução da calçada deve estar bem nivelada e apiloada (compactadal, até que

fique na cota definida no prometo executivo.

Terminada a preparação do solo, executar lastro de brita com espessura mínima de 3 cm. As juntas de dilatação.
feitas com ripas de madeira, devem estar posicionadas a cada 1 ,5 m.

3.2.4. Na sequência deverá ser aplicado o concreto, com espessura mínima de 5 cm e resistência à compressão mínima
de FCK = 1 5 MPA. A superfície deverá ser sarrafeada com a utilização de régua de madeira ou alumínio. para que

fique com acabamento uniforme e ligeiramente rústico, a fim de propiciar aderência adequada ao caminhar dos
usuários, especialmente quando o calçamento estiver molhado.

3.2.5.

3.2.6.

Deverá ser prevista uma declividade transversal mínima. para o escoamento das águas pluviais. A inclinação
transversal máxima da calçada não pode ser superior a de 3%, conforme estabelecido na ABNT NBR 9050.

Manter o piso amido por 4 (quatros dias, evitando o trânsito sobre a calçada para que o piso não seja danificado

3.3. PAVIMENTOASFÁLTICO

3.3.1.1. A metodologia de execução a ser aplicada e os equipamentos utilizados. bem como as técnicas empregadas.
constam no Menor/a/ Desci/f/vo - Execução de Obra - Pavlmenfação. disponibilizado pela CONTRATANTE nos

anexos do Termo de Referência.

3.4.

3.4.1

3.4.2.

RAMPA DEACESSIBILIDADE

A implantação das rampas de acessibilidade deverá obedecer as especificações contidas na ABNT NBR
9050:201 5 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário. Espaços e Equipamentos Urbanos e no projeto executivo

As rampas de acessibilidade a serem executadas deverão ser demarcadas pela CONTRATADA. conforme

especificações do prometo executivo. Uma vez demarcadas as rampas em questão. por meio de pintura no piso dã

calçada. a CONTRATANTE deverá ser comunicada para que fiscalização avalie as localizações, dimensões e

ÉÍNÀS S/A
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elimitações das rampas demarcadas. Somente após a anuência da CONTRATANTE que a CONTRATADA
oderá iniciar a execução das rampas.

3.4.3. Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo da travessia de pedestres, conforme

especificado no Prometo de Sinalização Horizontal e Vertical. A inclinação deve ser constante e não superior a
8,33% no sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas laterais

3.4.4.
Não pode haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável

3.4.5.

3.4.6.

A largura da rampa central dos rebaixamentos deve ser de no mínimo 1.50 m. Recomenda-se. sempre que
possível, que a largura seja igual ao comprimento das faixas de travessia de pedestres.

Os rebaixamentos de calçada podem estar localizados nas esquinas, nos meios de quadra e nos canteiros

divisores de pistas. conforme especificado no Prometo de Sinalização Horizontal e Vertical.

3.4.7. Os rebaixamentos em ambos os lados devem ser alinhados entre s

3.4.8. Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via transversal. admite-se o rebaixamento total da

calçada na esquina, conforme Figura l

Vista Superior Perspectiva
Fonte: ABNT NBR 9050:2015

3.4.9. Deve ser garantida uma faixa livre na calçada, além do espaço ocupado pelo rebaixamento, de no mínimo 1 ,20 m

3.4.10. Quando a superfície imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstáculos, as abas laterais podem ser
dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no mínimo 1.20 m, sendo o recomendável 1.50 m.
conforme Figura 2

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
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Vista Superior
Perspectiva

Fonte: ÀBNT NBR905õi2015

3.4.11 Os rebaixamentos de calçadas podem ser executados conforme especificado a seguir

3.4.11.1. RAMPA TIPOI

Figura 3

Dimensões em metros

de veículos É 8,33%

Fonte: ABNT NBR 9050:2015

3.4.11.2. RAMPA TIPOll

3.4.11.2.1 Em calçada estreita, onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre

com largura de no mínimo 1,20 m. Pode ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura
mínima de 1 .50 m e com rampas laterais com inclinação máxima de 5%.

ÉNAS S/A
Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vilalndustrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
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Figura 4

Plabfomn
pHncipal \. ...1.:5Q m&t. 4

Rampa lütaal
'ÍMli'MdÕ"iMj=83ãi

Vista Superior Perspectiva

Fonte: ABNT NBR 9050:2015

3.4.11.3. RAMPA TIPOlll

3.4.11.3.1 Em canteiro divisor de pistas, deve ser garantido rebaixamento do canteiro com largura igual à da faixa de
travessia ou ser adotada a faixa elevada.

Figura 5

PAS=lO DE CONCRETO
FCK:POMPA

PISO Tjail DE AL81TA
40ld 0m esp. 3cm

GUIADE
CONCRETO

CAl\nEIRO

Fonte: ABNT NBR 9050:2015
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3.4.12. Retirados os elementos que constituem a calçada. deve-se escavar o solo original de modo a preparar a base

para execução da rampa de acessibilidade.

3.4.13. A partir da escavação do solo original já se deve estabelecer a declividade da rampa final. Essa escavação deverá
ser feita manualmente e de forma cuidadosa para que não se retire em excesso, evitando-se assim a necessidade

de reposição deterra.

3.4.14. A escavação do piso original deve gerar uma profundidade de 0,08 m abaixo do nível da calçada existente. já

desprovido do antigo calçamento existente. Essa profundidade é suficiente para execução do lastro e a

concretagem da base da rampa de acessibi idade, com essa exata medida.

3.4.15. As rampas de acessibilidade deverão ser executadas nos locais indicados nos projetos. O material deve ter

grande resistência à abrasão, ser antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortável aos pedestres e

que não permitir o acúmulo de detritos e águas pluviais.

3.4.16. O concreto aplicado deverá ter resistência à compressão mínima de FCK = 15 MPA. A superfície deverá ser
sarrafeada com a utilização de régua de madeira ou alumínio, para que fique com acabamento uniforme e

ligeiramente rústico, a fim de propiciar aderência adequada ao caminhar dos usuários, especialmente quando o

piso estiver molhado

3.4.17. Deve-se considerar a remoção de guias pré-mo/dadas de concreto existentes para execução da rampa de

acessibilidade.

3.4.18. O assentamento das guias da rampa se dará de forma diferenciada, onde a face superior das guias acompanhe a

declividade da rampa, ou seja. a instalação das peças deve acontecer de modo que a profundidade da vala aberta

para seu assentamento se faça de maneira progressiva de cota.

3.4.19. Para que se tenha um bom acabamento, deverá ser aplicada argamassa de cimento e areia grossa nas junções
entre as guias. com passagem de feltro em ambas as superfícies. uniformizando o aspecto entre as guias
existentes e as guiasinstaladas.

3.4.20. PISO TÁTIL-COLORIDO

3.4.20.1. Deverão ser assentados. como acabamento final da rampa, piso tátil de alerta e piso tátil direcional, destinados a

constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientação, principalmente, às pessoas com deficiência visual ou baixa
visão

3.4.20.2. As peças de 0.40 x 0,40 m, com espessura de 0,03 m, deverão ser pré-moldadas, fabricadas em concreto de
alta resistência. com resistência à compressão, resistência superficial à abrasão, resistência à torção, reação á

agentes agressivos e grau de impermeabilidade preconizado pela na ABNT NBR 9780 e NBR 9781 .

3.4.20.3. A cor a ser utilizada será a amarela. tanto para o piso tátil de alerta como para o piso tátil direcional

ÚÉiNASS/A
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3.4.20.4. As peças deverão ser assentadas conforme especificado no projeto executivo, com a utilização de aig.amassa

de assentamento composta de cimento, areia grossa lavada e água, na proporção de 3:1

3.4.20.5. O assentamento deverá ser executado sem juntas entre as peças, ou seja, com acabamento justaposto. Mesmo
em se tratando de peças de pequena área, a massa seca destinada ao assentamento deverá inicialmente ser

distribuída uniformemente sobre o contrapiso e sarrafeada em seguida por meio de régua de madeira ou

alumínio. Para que ocorra uma pequena aderência inicial. a superfície de argamassa seca e sarrafeada, pode
ser levemente umedecida

3.5. RECOMPOSIÇÃO DE CANTEIRO E PLANTIO DE GRAMA

3.5.1 A CONTRATADA deverá efetuar a recomposição dos canteiros e rotatória mediante o plantio de grama que será

especificada no projeto executivo. fornecidas em placas, com a utilização de terra orgânica de boa qualidade.

4. VISTORIATÉCNICA

4.1 Durante a execução das obras, o responsável técnico da CONTRATADA deverá acompanhar integralmente o

trabalho em desenvolvimento, de modo a fazer cumprir totalmente o prometo executivo e as especificações

técnicas. O acompanhamento minucioso das diversas etapas de execução dos serviços é de suma importância
para a concretização perfeita da legislação vigente e das mais diversas exigências técnicas. Esse l)rofissional

deverá zelar pelo pleno cumprimento do prometo e das especificações aqui enunciadas.

5. ALTERAÇÃO DOPROJETOEXECUTIVO

5.1 No caso de ocorrer, durante o processo de execução das obras. qualquer tipo de constatação técnica que

conduza à necessidade de adaptações de prometo, ou até mesmo de alterações das especificações indbadas no
prometo executivo, estes poderão ser atualizados e modificados pela CONTRATADA, conforme essas novas
especificações.

5.2. Algumas adaptações específicas poderão gerar dúvidas e depender de decisões e, nesse caso, a

CONTRATANTE, por meio de sua fiscalização de obras. deverá definir pelas alterações a serem tomadas ou
pelos novos caminhos a serem seguidos.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
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MEMORIALDESCRITIVO
EXECUÇÃODEOBRA

PAVIMENTAÇÃO

RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA deverá, adicionalmente às demais responsabilidades técnicas estabelecidas no Contrato de fornecimento

e prestação de serviços. assegurar que os autores dos vários níveis de implementação dos serviços, sejam estes
executados pela própria CONTRATADA ou por terceiros subcontratados sob sua responsabilidade, emitirão e recolherão

as respectivas taxas de emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, instituídas pela Lei Federal Ro 6.496 de 07 de Dezembro de 1977, e Lei Federal n' 12.378, de 31 de
Dezembro de 2010.

Os serviços deverão ser integralmente supervisionados por profissionais, engenheiro e/ou arquiteto, legalmente habilitados
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA - e/ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU -

desde seu início até o termino na prestação dos serviços. O responsável técnico pela execução dos serviços; qualificado

em consonância com o item 9.2 do Termo de Referência, será o interlocutor técnico da CONTRATADA junto à
CONTRATANTE.

O fornecimento de todo o material e a execução das obras de pavimentação em vias urbanas, conforme especificado nos
projetos executivos, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos funcionários a utilização de todos os equipamentos de proteção individual

IEPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos à atividade exercida e
aos riscos e perigos inerentes à mesma.

A CONTRATADA manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene e conservação as instalações do canteiro de

obras, especialmente as vias de circulação, passagens, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as
sobras de materiais, entulhos e detritos em geral e dando-lhes a correta destinação.

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverá seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos
fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Este memorial descreve os procedimentos que serão utilizados para a implantação de pavimentação asfáltica, conforme
especificado nos projetos executivos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

EWRESA MUNicipAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPnqAS s/A
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1 .

1.1

SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares consistirão em serviços de topografia e remoção de interferências, conforme especificado

no Memoria/ Descrlt/vo - Execução de Obra - Geométricos, disponibilizado pela CONTRATANTE nos anexos da
Termo de Referência

1.2.

1.2.1

1.2.2.

REMOÇÃO DEPAVIMENTOEXISTENTE

O pavimento retirado deverá ser removido e transportado para um local apropriado e liberada pela fiscalização. O

local para "bota fora" do material removido deve ser informado previamente a CONTRATANTE.

O material deverá ser transportado para o "bota fora", sem que cause nenhum transtorno à comunidade e

especificamente à obra.

1.3.

1.4.

GUIAS,SARJETASECALÇADAS

Guias. sarjetas e calçadas devem estar concluídas antes da execução da pavimentação asfáltica. conforme

especificado no Memoria/ Descrlf/vo - Execução de Obra - Geoméfdcos, disponibilizado pela CONTRATANTE
nos anexos do Termo de Referência.

2.

2.1

ABERTURA DE CAIXA E PREPARO DO SUBLEITO

Os serviços de abertura de caixa e preparo de subleito consistirão na execução de trabalhos de terraplanagem.

compactação e regularização, de acordo com as indicações de projeto e as recomendações estabelecidas nas

instruções específicas e deverão abranger uma faixa de 10 cm de cada lado das faces externas das guias.

3.

3.1

TERRAPLANAGEM

A terraplanagem do subleito consistirá em serviços de corte. carga, transporte, descarga e aterro indispensáveis.
assim como a substituição de materiais inadequados por material apropriado, de acordo com o projeto executivo,

devidamente aprovado pela fiscalização

3.2. Nos aterros. os solos a serem utilizados deverão ter características uniformes e possuir qualidades iguais ou

superiores às do material previsto no prometo do pavimento (CBR 2 20% e Expansão <1%). Em qualquer caso, não

será admitida a utilização de solos turfosos. micáceos ou que contenham substâncias orgânicas.

3.3.

4.

Quando a elevação do greide se fizer em aterro inferior a 0,20 m de espessura, a superfície do leito existente
deverá ser previamente escarificada. de maneira a garantir uma perfeita ligação com a camada sobrejacente.

COMPACTAÇAO

ÉiNÀg g/A
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4.1

A compactação do subleito deverá ser suficiente para obtenção do grau de compactação e índice de suporte

(CBRI especificados no prqefo-fbo adotado pela PMC - Prefeitura Municipal de Campinas e aprovado pela

fiscalização. O respectivo prometo poderá ser solicitado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura (PMC).

4.2.

4.3.

Nos cortes, o subleito deverá ser escarificado na camada superficial de 0,15 m do material e, em seguida

compactado até ser obtida uma densidade máxima aparente do solo seco, não inferior à especificada*no projeto.

Os aterros deverão ser feitos em camadas de, no máximo, 0,15 m de espessura. A compactação do material em

cada camada deverá ser feita até obter uma densidade aparente seca não inferior à especificada no prometo. Na

ocorrência de vegetação sobre o terreno natural, o solo deverá ser limpo por meio de corte até profundidade

mínima de 0.40 m abaixo do nível existente, ou até a profundidade necessária para que sejam eliminadas
totalmente raízes e demais vegetações profundas.

4.4.
No caso de necessidade de se umedecer o solo para correção da umidade, o material deverá ser pulverizado.

misturado e gradeado convenientemente, com equipamento adequado, para se obter uma distribuição da umidade
tão uniforme quanto possível.

4.5.

4.6.

5.

5.1

Os trechos do subleito que não se apresentarem devidamente compactados, deverão ser escarificados

os materiais deverão ser pulverizador com água, convenientemente misturados e recompactados.
sendo que

Nos lugares inacessíveis aos equipamentos convencionais de compactação. os serviços deverão ser executados
com soquetes mecânicos portáteis.

CONTROLEDACOMPACTAÇÃO

Os serviços de compactação deverão obedecer às seguintes operações e controles

a. Determinação da densidade máxima aparente seca, com a energia 100% do Proctor Intermediário e da

umidade ótima do material a compactar. As amostras de solo para ensaio deverão ser colhidas a cada 100 m ou a

cada etapa de trabalho de um mesmo material. Verificar especificação DNER ME 1 62-94.

b. Compactação do material mediante equipamentos adequados, com capacidade e em número;s de unidades

que permitam executar os serviços dentro do prazo previsto pelo contrato. A fiscalização poderá exigir a inclusão

de qualquer tipo de equipamento de terraplenagem e compactação em número suficiente. para assegurar a
qualidade e o prazo de execução, se as condições locais o exigirem

c. Controle da densidade aparente seca por meio de coleta de amostras de solo a cada 100 m ou a cada
etapa de trabalho, da camada de aterro DNER ME 092-94.

d. Um ensaio de Índice de Suporte Califórnia, com a energia 100% do Proctor Intermediário, DNER 049-94

ICBRI e DNER 029-94 (expansão), para as camadas finais, com controle a cada 200 m ou a cada mudança do
material utilizado ou a critério da fiscalização.

EMPRESA MUNICIP
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e. Um ensaio de caracterização e classificação HRB, granulometria DNER ME 080-94. limite de liquidez

DNER ME 122-94 limite de plasticidade DNER ME 82-94 para as camadas finais com controle a cada 200 m ou a

cada mudança do material utilizado ou a critério da fiscalização.

6.

6.1

REGULARIZAÇÃOEACABAMENTO

Concluída a compactação do subleito e os serviços recebidos pela fiscalização, a superfície deverá ser

regularizada e posteriormente compactada, com equipamentos apropriados, até apresentar-se lisa e isenta de

partes soltas ou sulcadas

6.2. A caixa deverá ser mantida nas condições de recebimento especificadas nas instruções de execução, até que se

inicie a execução da camada subsequente.

7.

7.1

BASE DE BRITAGRADUADA(BGS)

É a camada do material resultante de mistura e umedecimento controlado e compactação de fragmentos obtidos

por britagem de rochas sãs.

7.2. Materiais

7.2.1 Brita Graduada

a. Quanto à resistência das partículas

/ Durabilidade DNER ME 089-94:
/ 20% em sulfato de sódio ou

v' 30% em sulfato de magnésio.

/ Abrasão Los Angeles menor que 40% DNER ME 035-98

b. Quanto ao tamanho e à forma das partículas

/ Granulometria dos agregados DNER ME 083-98, enquadrada na faixa C do Anexo l

v' Equivalente de areia maior que 35% DNER ME 086-94.
/ Índice de forma menor que 10% DNER ME 049-94.

c. Quanto ao suporte da mistura como material de base

/ Índice de Suporte Califórnia, igual ou maior que 100% na energia intermediária DNER ME 049-94

d. Quanto às impurezas

v' A brita deverá ser isenta de impurezas. tais como: torrões de solo e materiais orgânicos

RuaDr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fine:(19) 3772-4000
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7.2.2. Equipamentos para Execução da Base de BGS

7.2.2.1. Os equipamentos deverão ser capazes de executar os serviços especificados e outros. podendo ser solicitado
pela fiscalização sua substituição, caso não se consiga a produtividade esperada

7.2.2.2. A espessura da camada será de, no máximo, 0,15 m. Quando se desejar maior espessura, os serviços deverão

ser executados em mais de uma camada. sendo a espessura mínima acabada de qualquer delas de 0,10 m.

7.2.2.3. A brita graduada, ao sair da usina. deverá ser homogênea no que se refere ao seu teor de umidade e
granulometria. No início dos serviços, será determinada a perda da umidade entre a saída da usina e o início das

operações de compactação. Daí em diante, o teor de umidade da mistura, ao sair da usina, deverá ser igual à

umidade ótima, para fins de compactação, acrescida da percentagem correspondente à perda por evaporação.

7.2.2.4. As operações de transporte da mistura, da usina para a sub-base ou a base em construção, serão interrompidas

quando o subleito, por estar molhado, não for capaz de suportar, sem se deformar, a movimentação do
distribuidor.

7.2.2.5. A distribuição será realizada com o equipamento especificado de modo a assegurar uniformidade de composição.

umidade, espessura e adensamento na camada solta. Será permitida a distribuição manual nas áreas onde. em

virtude de sua forma ou dimensões, não for possível, ou conveniente, a movimentação do distribuidor.

7.2.2.6. A compactação será sempre iniciada pelas bordas, tomando-se o cuidado de, nas primeiras passadas, fazer com

que os rolos compactadores se apoiem metade na sub-base. ou na base em construção.

7.2.2.7. Nos trechos em tangente, a compactação prosseguirá das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes
da linha base (eixo) os percursos ou passadas de cada rolo compactador serão distanciados entre si de tal forma

que. em cada percurso, seja coberto metade do rastro deixado no percurso anterior.

7.2.2.8. Nos trechos em curva, havendo sobrelevação, a compactação progredirá da borda mais baixa para a mais alta

com percursos análogos aos descritos para os trechos em tangente.

7.2.2.9. As passadas sucessivas de um mesmo rolo compactador serão executadas de modo a evitar que o retorno ocorra
sempre na mesma seção transversal

7.2.2.10. Será permitida a manobra de rolos compactadores sobre as sub-bases ou bases que estão sendo compactadas

7.2.2.11.Nas partes adjacentes ao início e ao fim da sub-base, ou da base em construção. a compactação será executada

transversalmente à linha base (eixo). Nas partes inacessíveis aos rolos compactadores, assim como nas partes
em que o seu uso não for desejável, a critério da fiscalização, a compactação será executada com compactadores

vibratórios portáteis ou com sapos mecânicos. As operações de compactação deverão prosseguir até que. em

toda a espessura e em toda a superfície da sub-base ou da base em construção, o grau de compactação iguale ou

exceda o grau de compactação especificado. Nessa ocasião. será iniciado o acabamento da superfície, admitindo-
se umedecimento e corte com motoniveladora.

EMPRESA MUNiCipAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPnqAS s/A

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19) 3772-4000

Site: wwwemdec.com.br



Memorial Descritivo -- Execução de Obra -- Pavimentação -- Página 6 de 18

lêpEMDEC
7.2.2.12.Durante todo o tempo que durar a construção, e até o recebimento da camada, os materiais e os serviços serão

protegidos contra a ação das águas pluviais. do trânsito e de outros agentes que possam danifica-los

7.2.3. Compactação

7.2.3.1. A compactação da base deverá ser suficiente para obtenção do grau de compactação e índices de suporte

especificados no projeto-tipo adotado pela PMC - Prefeitura Municipal de Campinas e devidamente aprovados

pela fiscalização.

7.2.3.2. Os serviços de compactação deverão obedecer às seguintes operações e controles

a. Determinação da densidade máxima aparente seca, com a energia 100% do Proctor Intermediário. e da

umidade ótima do material a compactar para cada 300 m ou a cada etapa de trabalho ou mudança de material

DNER ME 162-94

b. Compactação do material mediante equipamentos adequados, com capacidade e em número de unidades

que permitam executar os serviços dentro do prazo previsto pelo contrato. A fiscalização poderá exigir a inclusão
de qualquer tipo de equipamento de terraplenagem e compactação em número suficiente, para assegurar a
qualidade e o prazo de execução. se as condições locais o exigirem.

c. Controle da densidade aparente seca para cada 100 m ou a cada etapa de trabalho, da camada de aterro
DNER ME 092-94.

d. Um ensaio de Índice de Suporte Califórnia, com a energia 100% do Proctor Intermediário, DNER ME 049-94

ICBRI e DNER ME 029-94 (expansão). para as camadas finais, para cada 300 m ou a cada mudança do material
utilizado ou a critério da fiscalização.

e. Granulometria do material DNER ME 083-98. enquadrada na faixa C, conforme discriminado na Tabela l.

para cada 300 m ou a cada mudança do material utilizado ou a critério da fiscalização.

Tabela l

Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19)3772-4000

Site: www.emdec.con!,b!
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50 mm (2" l  
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19 mm ( %%" )  
9,5 mm ( 3/8" )
4.8 mm ( n' 4 )

bu - õb

35 - 65

2.0 mm ( n' lO l zb - bu

0,420 mm ( n' 40 l lb - JU

0.075 mm (n' 200 l  
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f. Além dos limites acima indicados, será exigido que a diferença entre as porcentagens que passam nas
peneiras n' 4 e n' 40 estejam compreendidas entre 20 e 30%.

8.

8.1

IMPRIMAÇÃOIMPERMEABILIZANTE

Aplicação de material betuminoso de baixa viscosidade sobre uma superfície previamente preparada com a

finalidade de impermeabilizar e dar condições de aderência entre a base e a camada sobrejacente. A imprimadura
Impermeabilizante será utilizada entre a base de brita graduada e o Binder.

8.2.

8.3.

8.4.

Os serviços, materiais e equipamentos necessários à execução deverão obedecer às instruções e recomendações
normalmente adotadas pelo DNER. aplicáveis.

Será feita a aferição da taxa de aplicação a cada 1 00 m de pista ou a cada trecho executado

Materiais Betuminosos

8.4.1 O material betuminoso deverá ser asfalto "cut-back" tipo "CM-30", com a cura correspondente ao material utilizado

8.4.2.

8.4.3.

A escolha do material betuminoso deverá ser feita em função da capacidade de penetração

material de base. A faixa de viscosidade a ser utilizada deverá ser aprovada pela fiscalização.

e da textura do

O material betuminoso deverá ser distribuído sobre pressão uniforme e nos limites de temperatura fixados para o

material, conforme as especificações adotadas pela PMC - Prefeitura Municipal de Campinas.

8.5. Equipamentos

8.5.1 Os equipamentos a serem utilizados deverão ser apropriados ao correto desenvolvimento dos trabalhos e

adequados às condições locais e deverão ser previamente aprovados pela fiscalização.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

A distribuição do material deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema

completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena
verticais e larguras variáveis de espalhamento do material ligante.

com dispositivo que possibilite ajustamentos

Os carros distribuidores devem dispor de tacõmetro, calibradores e termómetros, em locais de fácil observação e,
ainda. de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

8.6. Execução da Imprimação Impermeabilizante

8.6.1 A CONTRATADA deverá realizar todas
impermeabilizante.

as operaçoes necessárias para execução da imprimação

EMPRESA MUNICIP

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
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8.6.2. A fiscalização exigirá nova imprimação nos pontos onde a mesma não for considerada satisfatória. As falhas de

aplicação ou eventuais danos a estruturas adjacentes, tais como: guias, sarjetas, deverão ser corrigidas ou limpas
àcustadaCONTRATADA.

8.6.3. A superfície imprimada deverá ser protegida até a execução da camada sobrejacente

8.7. . Controle

8.7.1 Apurar a taxa de aplicação a cada pano de imprimação realizado

9.

9.1

IMPRIMAÇÃOLIGANTE

Este serviço consistirá no fornecimento e aplicação de material betuminoso sobre superfície de base ou camada

betuminosa, com a finalidade de assegurar a ligação com o revestimento betuminoso utilizado como camada de
rolamento

9.2.

9.3.

Os serviços, materiais e equipamentos necessários à execução deverão obedecer às instruções e recomendações

adotadas e aplicadas pela Prefeitura Municipal de Campinas e pelo DNER. conforme o caso.

Será feita a aferição da taxa de aplicação a cada 1 00 m de pista ou a cada trecho executado

9.4.

9.4.1

Materiais

O material betuminoso deverá ser asfalto recortado ("cut-back") do tipo CR. ou emulsão asfáltica de cura rápida

RR IC e obedecer às especificações de materiais adotadas pelo DNER. Os materiais e a taxa de aplicação que

serão utilizados deverão ser previamente aprovados pela fiscalização.

9.5.

9.5.1

Equipamentos

Os equipamentos que serão utilizados deverão ser apropriados ao correto desenvolvimento dos trabalhos e
adequados às condições locais e deverão ser previamente aprovados pela fiscalização

9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

A distribuição do material ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão

sistema completo de aquecimento. que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos

verticais e larguras variáveis de espalhamento do material gigante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacõmetro, calibradores e termómetros, em locais de fácil observação e

ainda, ter um espargidor manual. para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

9.6. Execução

iNÀgS/A
Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vilalndustrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
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9.6.1

9.6.2.

9.6.3.

A CONTRATADA deverá realizar todas as operações necessárias para execução da imprimação ligante

A aplicação do material betuminoso deverá ser de acordo com a temperatura fixada pelo seu tipo, rla quantidade
certa e de modo uniforme, imediatamente após a limpeza e preparação da superfície da base.

A fiscalização exigirá a reparação da pintura nos pontos onde não for considerada satisfatória
CONTRATADA.

às expensas da

9.6.4. A superfície pintada deverá ser protegida, durante todo o período de cura, até ser colocada a camada asfáltica

sobrejacente. Em hipótese alguma a superfície pintada poderá receber a carga e a abrasão do tráfego.

9.7. Controle

9.7.1 Apurar a taxa de aplicação a cada pano de imprimação realizado

10.

10.1

PAVIMENTO ASFÁLTICO FLEXÍVEL (CBUQ) FAIXAS B E C

Genericamente, pavimento asfáltico é uma mistura homogênea e convenientemente dobada de agregado mineral

graduado de graúdo a fino, material de enchimento (filler mineral) e asfalto, realizada a quente, em usina
apropriada.

l0.2.

l0.3.

l0.4.

Conforme o agregado. quando necessário, deverá ser utilizado um corretor de adesividade

Nas camadas, a mistura deverá ser espalhada a quente, segundo o alinhamento, perfil. seção transversal, tipo e
dimensões indicadas no prometo

Materiais

l0.4.1
O agregado graúdo, assim considerado o retido na peneira n' 4 (4,8mm), será constituído por pedra brotada

porcentagem de partículas lamelares não deve exceder 1 5% (quinze por centos do total do agregado.

A

l0.4.2.
O agregado fino consiste nas partículas que passam na peneira n' 4 (4,8mm) podendo ser constituído de areia

de pedra ou mistura de ambos, isentos de impurezas, tais como torrões de argila e matéria orgânica.
pÓ

l0.4.3.
O material de enchimento ou filler deverá constituir-se de partículas finamente divididas e inertes em relação aos
demais componentes da mistura, não plásticas, tais como pó calcário, cal hidratada, cimento portland comum ou
outros materiais que venham a ser aprovados pela fiscalização

l0.4.4. Deverá ser usado seco e sem grumos e obedecendo à granulometria apresentada na Tabela 2

EMPRESA MUNICIP

Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
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Granulometria do Agregado Graúdo

PENEIRASDÉMALHASQUADRADAS

0.420 mm n' 40
0.175 mm n' 80

0.075 mm Ro 200

Tabela 2

'%'Ê@PÊSO PASSANDO

100

95 - 100

65 - 100

ld.5. Agregados

l0.5.1. Os agregados deverão. ainda, apresentar as seguintes características físicas e mecânicas

a.

b.

Abrasão Los Angeles <= 40%l DNER ME 035-98

Resistência à desintegração (durabilidade) traduzida por perdas inferiores a 20% sob ação de soluções
saturadas de sulfato de sódio, ou 30% no sulfato de magnésio, determinadas após 5 (cinco) ciclosl DNER

ME 089-94

c.

d.

e.

Equivalente de areia do agregado fino >= 55%l DNER ME 054-97

Adesividade maior que 4. ao material asfáltico que será empregado na obrar DNER ME 079-94

Os agregados não devem apresentar excessos de fragmentos lamelares ou alongados, a fim de não

prejudicarem a trabalhabilidade da mistura. Índice de forma menor que 10%l DNER ME 086-94.

l0.6. ' Material betuminoso

l0.6.1. Cimento asfáltico de petróleo, tipos CAP 30-451 CAP 50-701 CAP 85-100 e CAP 150-200 (classificação por

penetração)

l0.6.2. Caberá a fiscalização a escolha do material asfáltico a ser utilizado, entre os especificados no subitem 1 0.6.1

l0.7. Mistura de agregados

l0.7.1 Os agregados das camadas intermediárias ("binder" CBUQ B), de rolamento (capa CBUQ C) e de regularização
deverão enquadrar-se nas faixas granulométricas indicadas no ANEXO l deste memorial. Os teores de asfalto, de

acordo com a faixa granulométrica do agregado, também estão indicados no ANEXO l.

l0.7.2. A mistura deverá ser dosada pelo método Marshall DNER ME 043-95 e deverá satisfazer os requisitos

apresentados no ANEXO ll.

11. EQUIPAMENTOS

RuaDr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fine:(1.9) 3772-4000
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l l.l Os equipamentos deverão ser capazes se executar os serviços aqui especificados e outros, a critério da

fiscalização.

11.2.
Para o concreto betuminoso usinado a quente (camada de rolamento e binder), o equipamento para
espalhamento, acabamento e pré-compactação (vidro-acabadoras) deverá ser dotado de dispositivo eletrõnico

que permita o controle do espalhamento, nos sentidos longitudinal e transversal, de maneira que se obtenha, após
a compactação, a conformação prevista, espessura mínima do prometo e acabamento condizente.

11.3.
As vibro-acabadoras deverão ainda ser equipadas com parafusos sem fim. para colocar a mistura exatamente

nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. As

vibro-acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, à
temperatura requerida. para a colocação da mistura sem irregularidades.

11.4.
O equipamento para compactação será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo Tandem, ou outro

equipamento aprovado pela fiscalização. Os rolos compactadores, tipo Tandem, devem ser uma carga de 8 (oito)

a 12 (doze) toneladas. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a
calibragem de 35 a 1 20 libras por polegada quadrada.

11.5. Os caminhões. tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso deverão ter caçambas metálicas

robustas, limpas e lisas. ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de
cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas.

12. PRODUÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA (USINAGEM DO CBUQ)

12.1

12.2.

A mistura asfáltica deverá ser produzida em qualquer tipo de usína, volumétrica ou gravimétrica, comcapacidade
de produção suficiente para execução das camadas asfálticas no prazo previsto no cronograma físico das obras.

O peso de uma porção no misturador de uma usina gravimétrica, ou a velocidade de alimentação no misturador de

uma usina volumétrica, deverá ser tal que permita obter uma mistura completa e homogênea dos materiais. Se

houver regiões no misturador em que não se perceba movimento suficiente do material. durante a operação de

mistura, tais regiões devem ser eliminadas mediante redução do volume do material, ou por outros meios de
ajuste

12.3. Ao ser adicionado ao agregado, o cimento asfáltico deve estar entre 135'C e 1 77'C, mas a faixa mais adequada

deverá ser determinada em função da relação Temperatura - iscos/date e será aquela na qual o CAP apresente

viscosidade Saybolt-Furol entre 75 e 150 segundos. A temperatura mais conveniente é a que corresponde à

viscosidade 85 t 10 segundos.

12.4.

12.5.

O tempo de misturação dos agregados e filler (mistura seca) deverá ser no mínimo 10 segundos

O tempo de misturação dos agregados mais o filler com ligante asfáltíco (mlsturação úmida), que começa a ser

contado a partir do término da injeção do ligante e acaba com a abertura do portão de descarga do misturador.

deve ser tal que a mistura produzida seja homogênea, com os agregados mais filler recobertos uniformemente

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vi]a ]ndustria] - CEP ]3035-270 - Campinas/SP

Fone:(19) 3772-4000
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pelo ligante. Em geral, o referido tempo é de 25 a 40 segundos. variando em função da capacidade do misturador,
do maior ou menor desgaste de suas palhetas. do material asfáltico utilizado e da própria granulometria dos

agregados. A fixação do tempo mínimo da mistura úmida deverá ser feita pelo Ensaio de Contagem Ross método
ASTM D-2489, adotando-se o valor de 90% para as granulometrias A e B e 95% para as granulometrias C e D.

12.6. No caso de usinas volumétricas, o tempo de misturação (seca + ümida) poderá ser controlado com base na

fórmula :

Tempo Total Caoacidade do misturador. enL®

Descarga do misturador, em kg/seg

13.

13.1

TRANSPORTEDA MISTURAASFALTICA

Os caminhões basculantes para transporte da mistura asfáltica deverão apresentar suas caçambas basculantes

lisas e limpas. feita sua limpeza com a quantidade mínima de água ensaboada, óleo solúvel ou solução de cal.

para evitar aderência da mistura à caçamba. Para essa finalidade, não será permitido o emprego de gasolina.

querosene, óleo diesel ou produtos similares.

13.2. Todo veiculo transportador que, por deficiência de sua sustentação ou qualquer outra causa, provoque excessiva

segregação da mistura ou constantes atrasos nas viagens por defeitos mecânicos, deverá ser retirado do serviço,

até que sejam completamente sanados os defeitos que apresente.

13.3. Quando as condições climáticas associadas à distância de transporte exigir, todos os carregamentos com mistura
deverão ser cobertos com lona impermeável, de modo a reduzir a perda de calor e evitar a formação de crosta na

parte superior da carga transportada.

14.

14.1

14.2.

APLICAÇÃO DAMISTURAASFÁLTICA

Não será tolerada redução de temperatura da mistura superior à 1 0'C no seu transporte entre a usina e o local dq

aplicação.

Sobre a base, depois de feita a imprimadura cabível, impermeabilizante ou ligante, a mistura será distribuída com
a vibro-acabadora. Deverá a acabadora operar independentemente do veículo que estiver descarregando.

Enquanto durar a descarga. o veículo transportador deverá ficar em contato permanente com a vibra-acabadora.
sem que sejam usados os freios para manter tal contato.

14.3.

14.4.

A vibro-acabadora deverá deslocar-se dentro do intervalo de velocidade indicado por seu fabricante. que permita a

distribuição da mistura de maneira contínua e uniforme. reduzindo-se ao mínimo o número e o tempo das paradas.

A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a 1 25'C

Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19)3772-4000

Site: www:Ê!!!dsç:ge!!i:br
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14.5.

Quando a capacidade das urinas permitir, poder-se-á operar com 02 (duas) vibro-acabadoras, guardando
distância conveniente, de modo a permitir a execução da camada em toda a largura da pista, evitando assim, a
junta longitudinal.

14.6.

14.7.

Quando forem previstas 02 (duas) camadas, a segunda, sempre que possível, será executada antes de a primeira

receber tráfego, o mais rapidamente possível, o que evitará inclusive o emprego de nova imprimadura.

O trabalho manual atrás da vibra-acabadora deverá ser reduzido ao mínimo. Logo após a distribuição da mistura

asfáltica na pista, será iniciada a sua compactação. A temperatura mais recomendável é aquela em que o CAP

apresente viscosidade de Saybolt-Furol de 140 t 1 5 segundos

14.8. A rolagem será iniciada com rolo de pneus com baixa pressão, a qual será aumentada na medida em que a
mistura for sendo compactada e, consequentemente. suportando pressões mais elevadas. O acabamento final da

superfície será feito com os rolos tipo Tandem. A compactação nos trechos em tangente será iniciada nas bordas

e prosseguirá para o centro da pista, tomando-se o cuidado de fazer com que os rolos percorram trajetórias

paralelas à linha base (eixo). Essas trajetórias serão distanciadas entre si de tal forma que. em cada passada, seja

recoberta metade da faixa coberta na passada imediatamente anterior. Para evitar que os rolos retornem sempre

da mesma seção transversal, as passadas sucessivas de cada um deles terão comprimentos diferentes.

14.9.
Nos trechos em curva. havendo sobrelevação, a compactação progredirá da borda mais baixa para a mais alta
com percursos análogos aos descritos para trechos em tangente.

14.10. As passadas serão realizadas sucessivamente em marcha avante e em marcha ré, não sendo permitida a
manobra dos rolos sobre a camada que está compactada

14.11 As rodas dos rolos deverão ser molhadas com quantidade de água apenas suficiente para evitar sua adesão ao
ligante utilizado na mistura.

14.12. A compactação deve prosseguir, sem interrupção, até que se obtenha na camada o grau de compactação fixado
no prometo. Não será permitida a correção de defeitos. mediante a aplicação de quantidades adicionais de mistura

à camada acabada. As correções, quando necessárias, serão executadas mediante a remoção da parte

defeituosa, em toda a espessura da camada, em área retangular ou quadrada, de lados paralelos e normais ao

eixo da pista, abrangendo a totalidade do defeito, e substituição por mistura fresca, à temperatura adequada de

aplicação. a qual será compactada até que adquirida massa específica aparente igual à do material adjacente,

com o qual deverá ficar intimamente ligada, de forma que o serviço acabado não tenha aspecto de remendo.

14.13. Durante todo o tempo necessário à execução das camadas previstas no projeto e até o seu recebimento pela
fiscalização, os materiais e os serviços concluídos ou em execução deverão ser protegidos contra a ação
destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam suja-los e danifica-los.

15. CONTROLES

15.1. Materiais

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Ví]a ]ndustria] - CEP ]3035-270 - Campinas/SP
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15.1.1. Controle dos materiais, consistindo na realização de ensaios, segundo os métodos indicados. nas seguintes

quantidades:

a. Constatação da qualidade da rocha, relativamente à:

Durabilidade e abrasão Los Angeles: sempre que houver mudança da jazida ou pedreira
089-94, DNER ME 035-98.

Adesividade: sempre que houver mudança de agregado ou do tipo de material asfáltico
079-94.

DNER ME

DNER ME

b.

c.

Constatação da qualidade do material asfáltico - em cada entrega do material

Constatação da regularidade de britagem, relativamente à granulometria, através de dois ensaios para cada

dia de britagem ou recebimento de material e para cada tipo de agregado: DNER ME 086-94, DNER ME 083-
98

d. Granulometria do agregado em cada um dos silos quentes: 01 (uml ensaio por dias DNER ME 083-98

e. Equivalente de areia do agregado miúdo: 01 jum) ensaio por dual DNER ME 054-97.

15.2. Mistura

15.2.1 Controle da mistura em usina. consistindo no seguinte

a.

b.

c.

Verificação da secagem dos agregados, mediante determinação de sua umidade após o secador: 02 (duas)

determinações por dia.

Medida da temperatura da mistura de agregados nos silos quentes. de ligante na entrada do misturador: 04

jquatro) medidas por dia para cada item retrodiscriminado.

Verificação do completo recobrimento de todos os agregados e filler com o gigante asfáltico, mediante exame
visual da mistura em todas as descargas do misturador, observado o tempo mínimo de misturação lá
referido.

d. Verificação da qualidade da mistura asfáltica através de 02 (dois) ensaios Marshall DNER ME 043-95,
realizados com no mínimo. 03 corpos de prova cada. e determinação dos teores de ligante, por extração de

asfalto dos corpos de prova ensaiadosl a variação do teor de asfalto pré-fixado pelo prometo não deve

ultrapassar t 0.3%. No mínimo, 01 ensaio a cada dia ou etapa de trabalho.

e. Verificação da granulometria da mistura dos agregados com utilização dos materiais resultantes dos corpos

de prova referidos em "d" DNER ME 083-98.

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vilalndustrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
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15.3. Controle do Transporte da Mistura Asfáltica

15.3.1. O controle do transporte da mistura asfáltica consiste na medida de sua temperatura nos veículos transportadores

imediatamente após seu carregamento e no momento da descarga no local de aplicação, de modo a verificar se a

diminuição de temperatura não ultrapassou a diferença máxima fixada: 02 medidas por dia, para cada veículo, e
sempre que houver mudança sensível da distância ou do tempo de transporte.

15.4. Controle da Execução da Camada

15.4.1 O controle da execução de cada camada consiste em

a. Verificação dos piquetes de amarração da locação e de nivelamento, antes do início dos serviços em cada
subtrecho

b. Verificação da conformação e da espessura da camada, à medida que for sendo executada

c. Verificação do número de passadas dos rolos compactadores e da pressão dos pneus no início e fim da
rolagem, os quais deverão ser anotados pela fiscalização.

d. Determinação do grau de compactação da mistura considerando a massa específica aparente, logo após

concluída a compactaçãol e a massa específica aparente da mistura de prometo: 01 (um) ensaio por dia. para

cada 200 metros de extensão de faixa de 3,50m de largura. A massa específica aparente da mistura deverá
ser determinada com amostras extraídas da camada acabada com sondas rotativas

e. Determinação do teor de gigante: 02 (dois) ensaios de extração de asfalto de amostras escolhidas na pista.

logo após o espalhamento da mistura pela vibro-acabadora, em cada jornada de 8 horas de trabalhos DNER
ME 05&94.

f. Determinação da granulometria da mistura dos agregados com os materiais resultantes da extração de
asfalto, nos ensaios referidos no item anteriorl DNER ME 083-98.

g Medida da temperatura da mistura asfáltica, no momento do início da compactação

h. Verificação da espessura, por ocasião da extração dos corpos de prova na pista, a cada 20 m obedecendo a

alternância de bordo eixo bordo ou complementarmente mediante nivelamento do eixo e das bordas, antes e

depois do espalhamento e compactação da mistura asfáltica.

16.

16.1

SEGURANÇAEMEDICINA DOTRABALHO

Todas as fases para execução de pavimentação asfáltíca deverão também obedecer às Normas de Segurança

Higiene e Medicina do Trabalho vigentes no país no que tangem a

EMPRESA MUNiCipAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPnqAS s/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com.br
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a. Pessoal

Todos os funcionários deverão estar uniformizados, habilitados, treinados e com todos os equipamentos

de proteção individual conforme NR-18.

Deverão possuir cartão de identificação com nome e fotografia em lugar visível.

b. Equipamentos

Deverão obedecer às normas de segurança vigentes no país com dispositivos de proteção individual á

coletivo

As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos à inspeção e manutenção de acordo

com as Normas Técnicas oficiais vigentes, dispensando-se especial atenção a freios, mecanismo de

direção, cabos de tração e suspensão e outros dispositivos de segurança.

c. Canteiro de Obras

O canteiro de obras deverá estar de acordo com a Norma de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho

NR-1 8. Deverá também, estar sinalizado para evitar a presença de estranhos à obra.

d. Sinalização de Advertência

Na execução de obras de pavimentação asfáltica. quando houver necessidade de desvio do trânsito ou

diminuição da velocidade dos veículos, a NR-18 exige sinalização de advertência durante o dia e a noite.
além da barreira de isolamento em torno do perímetro da obra

17.

17.1

RECEBIMENTODAOBRA

Ao término de toda a obra. deverá ser entregue para aprovação da fiscalização o ".4s Bui/f", contendo todas aá

especificações técnicas relativas à obra. em especial projetos e relatório de materiais empregados em todas as

etapas

17.2. Uma vez aceito o ".4s Bu//f" pela fiscalização, será emitido o "Termo de Recebimento Provisório da Obra'

ÊÚÉRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19) 3772-4000
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ANEXOI
FAIXAS GRANULOMÉTRICAS DA MISTURA PARA CONCRETO BETUMINOSO E BINDER

NOTAS:

As porcentagens de asfalto referem-se ao peso total da mistura.

. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras não deverá ser inferior a 4% do total.

Pelo menos 50% do material passando na peneira n' 200 deverá ser constituído de filler mineral. no caso de mistura para
camada de rolamento.

. O diâmetro máximo do agregado deverá ser igual ou inferior a 2/3 (dois terços) da espessura da camada acabada.

Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19) 3772-4000

Site: www.emdec.com :br

PENEIRAS DEMALHAS

QUADRADAS(DER-SP)

PORCENTAGEMEMPESOPASSANDO

FAIXA

A l B l C l Õ
50 mm (2') 100      

38 mm (1 1/2') 90-100 100    
25 mm (1") 75-100 90-100    

19 mm (3/4") 60-90 75-100 100  
12.5 mm (1/2")     85-100 100

9.5 mm (3/8'l 40-65 45-75   90-100
4.8 mm no 4 30-50 30-60 50-80 50-80
2.0 mm Ro lO 20-40 2045 30-65 30-60
0.42 mm no 40 10-22 10-27 1540 15-35

0,.175 mm no 80 5-13 7-17 10-25 10-25
0,075 mm Ro 200 2-6 3-8 6-10 6-10
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ANEXOll

RuaDr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fine:(19)3772-4000

Site: www:slnd$ç:geo!:br

N' de golpes em cada face do corpo de prova 50 para tráfego médio 75 paratráfego pesado

Estabilidade (kg), apenas para camadas de rolamento Mínima 500 Mínima 750

Fluência (1/100"), apenas para camada de rolamento
8 a 16

Percentagem de vazios: Camada de rolamento -
Camada intermediária

3% - 5% 4% - 10%

Relação betume - Vazios: Camada de rolamento -
Camada intermediária

75% - 85% 60% - 72%



Memorial Descritivo Execução de Obra Sinalização Horizontal e Vertical Página l de 61

lêpEMDEC
MEMORIALDESCRITIVO

EXECUÇAODEOBRA
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA deverá. adicionalmente às demais responsabilidades técnicas estabelecidas no Contrato de fornecimento

e prestação de serviços. assegurar que os autores dos vários níveis de implementação dos serviços, sejam estes
executados pela própria CONTRATADA ou por terceiros subcontratados sob sua responsabilidade, emítirão e recolherão

as respectivas taxas de emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade

Técnica - RRT, instituídas pela Lei Federal n' 6.496 de 07 de Dezembro de 1977, e Lei Federal n' 12.378, de 31 de
Dezembro de 2010

Os serviços deverão ser integralmente supervisíonados por profissionais, engenheiro e/ou arquiteto. legalmente habilitados

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA - e/ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU -

desde seu início até o termino na prestação dos serviços. O responsável técnico pela execução dos serviços, qualificado

em consonância com o item 9.2 do Termo de Referência. será o interlocutor técnico da CONTRATADA junto à
CONTRATANTE

O fornecimento de todo o material e a execução da sinalização horizontal e vertical em vias urbanas, conforme

especificado nos projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATANTE, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

1.1. REQUISITOS GERAIS

1.1.1. 0s funcionários deverão se apresentar uniformizados e portando crachá de identificação preso ao uniforme em local
visível, além de utilizar todos os equipamentos e vestimentas exigidos pela Leí n' 6.514, de 22 de dezembro de
1 977 e normas de segurança do Ministério do Trabalho.

1.1.2. Todas as equipes de pintura deverão portar termómetro e higrõmetro portáteis para efetuar o controle de
temperatura ambiente e umidade relativa do ar.

1 .1.3. Os veículos deverão estar providos de sinaleiras cor âmbar - Giroflex - na extremidade dianteira e traseira

1.1.4. Os serviços deverão ser executados mediante emissão de Ordem de Serviço

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19) 3772-4000

Site: www.emdec.ÇQH.br
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1.1.5. Os serviços de sinalização devem ser executados quando o tempo estiver bom. ou seja, sem ventos excessivos

poeira, neblina ou chuva.

1.1.6. No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com relação à geometria do local, qualidade do

piso ou outro fatos que implique na execução de sinalização. esta deverá comunicar imediatamente a CONTRANTE

para as providências necessárias.

1.1.7. Todos os serviços de execução de sinalização horizontal somente deverão ser iniciados após a instalação de todos
os elementos de sinalização de segurança (cones. cavaletes, cordas ou fitas de sinalização de obra, dispositivos

refletivos e piscantes), devidamente vistoriada e aprovada pela EMDEC. O fornecimento deste material é de

responsabilidade da CONTRATADA.

1.1.8. Sempre que uma Ordem de Serviço não possa ser cumprida integralmente dentro do prazo programado, por
ocorrência de imprevistos (chuva. neblina, poeira excessiva, obra no local. etc) a CONTRATADA deverá comunicar

o fato imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE e retornar ao local tantas vezes quanto necessário para sua
conclusão

1 .1.9. Os horários para execução dos serviços serão preferencialmente no período noturno durante os dias da semana ou
aos finais de semana e feriados, a fim de viabilizar a operação da obra. Deve-se seguir as orientações de
departamento específico da EMDEC e obedecer rigorosamente os prazos definidos em cada Ordem de Serviço.

1.1.10. Garantia dos Serviços: a garantia mínima para todos os serviços de sinalização horizontal é de 12 (doze) meses

ressalvando-se os itens identificados com sua garantia.

1.1.11. 0 prazo para execução dos serviços será determinado na ordem de serviços, porém não deverá ultrapassar oá

períodos especificados.

1.1.12. Todos os trabalhos realizados estarão sujeitos a conferência da fiscalização da EMDEC e no caso de dúvidas

justificadas, será solicitada inspeção. teste ou análise de qualidade. a ser realizado por pessoa ou órgão indicado
pela EMDEC, de acordo com as normas da ABNT e INMETRO, sendo os custos decorrentes areados pela
CONTRATADA.

1.1.13. A CONTRATADA é responsável pelo descarte de material inerente à execução da sinalização horizontal jbaldes

de tinta, sacos de esfera. sacaria de material termoplástico e afins). efetuando a comprovação do referido
descarte

1.2. EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRiLICA RETRORREFLETORIZADA

1.2.1. Materiais

1.2.1.1. A tinta que será utilizada na aplicação da demarcação viária deve ser específica para uso em superfície
betuminosa ou de concreto de cimento Portland.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Sa]]es O]iveira, 1028 - Vi]a ]ndustria] - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19) 3772-4000
Site: www.emdeç:ça!!!:br
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1.2.1.2. A tinta deverá ser aplicada pelo processo de aspersão pneumática.

jmecânico) ou manual, de acordo com o tipo de pintura a ser executada.
através de equipamento automático

1.2.1.3. A tinta, quando aberto o recipiente. não deve apresentar sedimentos, natas e ou grumos que não possam ser

facilmente dispersos por agitação manual, devendo após a ação, apresentar aspecto homogêneo.

1.2.1.4. As cores deverão ser indeléveis, obedecendo ao Padrão Munsell nas cores: branca 9,5 e amarela 10 yr 7/14

1.2.1.5. A tinta não deve apresentar, em lata recentemente aberta, espessamento, coagulação, empedramento. película.

nata, crostas ou separação de cor, devendo manter a qualidade, após estocagem durante 12 (dozel meses no

mínimo, em local protegido da luz solar direta e a temperatura máxima de 30oC (graus centígrados), contados da
data defabricação do produto.

1.2.1.6. Quando se fizer necessária a utilização de solvente químico. este deverá ser compatível com a tinta, de maneira
que não provoque alterações na composição da mesma.

1.2.1.7. A tinta deve estar em condições de ser aplicada por máquinas apropriadas e vir na viscosidade especificada. No
caso da aplicação de microesferas de vidro tipo l-B, no entanto, pode ser adicionado, no máximo, 5% de solvente

em volume a ser utilizado deverá ser apropriado para a tinta especificada. de preferência de mesmo fabricante.

1 .2. 1 .8. A tinta deve apresentar características antiderrapantes

1.2.1.9. A espessura após aplicação, quando úmida, deverá ser de no mínimo 0,5 mm, conforme a NBR 13699

1.2.1.10. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade às

microesferas de vidro e ao pavimento. produzir película seca fosca, de aspecto uniforme. sem apresentar
fissuras. gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

1.2.1.11
A tinta, quando aplicada na espessura recomendada, deve recobrir perfeitamente o pavimento, manter
totalmente a sua coesão e cor após a aplicação e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de 30
jtrinta) minutos.

1.2.1.12.
A tinta, quando aplicada sobre a superfície betuminosa, não deverá apresentar sangramento (NBR-8169), nem
exercer qualquer ação que danifique o pavimento.

1.2.1.13. A tinta, após a aplicação, deverá apresentar plasticidade e elevada aderência das esferas de vidro

retrorrefletivas ao pavimento e/ou sinalização anterior, resultando numa película fosca, de aspecto uniforme. Não

deve ser constatada a ocorrência de rachaduras, manchas ou outras irregularidades durante o período de sua
vida útil

1.2.1.14. Para garantia da qualidade dos serviços, serão exigidos da CONTRATADA os Certificados de Análise com a

respectiva aprovação dos materiais, tintas e microesferas de vidro a serem utilizadas nos serviços. emitidos por

laboratório de reconhecida idoneidade e credenciado para tal. Somente a apresentação dos laudos com

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
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resultados positivos em relação às exigências das especificações dos materiais, a CONTRATADA poderá iniciar

os serviços e. independente dos laudos, a CONTRATANTE poderá, a qualquer momento, coletar material para
análise de suas características.

1.2.2. Embalagem

1.2.2.1 A tinta a ser aplicada deve ser fornecida embalada em recipiente metálico

18 jdezoito) litros, tampa removível. com diâmetro igual ao da embalagem

informações, bem legíveis:

a. Nome do produto
b. Cor da tinta (Padrão Munselll

c. Referência quanto à natureza química da resina

d. Data de fabricação
e. Prazo de validade

f. Número do lote de fabricação

g. Nome e endereço do fabricante
h. Quantidade contida no recipiente, em litros
i. Peso do conteúdo, em quilos

j. Número do pedido de compra ou da licitação

cilíndrico, com capacidade líquida de

trazendo em seu corpo as seguintes

1.2.3. Retrorrefletorização

1.2.3.1 A retrorrefletorização inicial mínima da sinalização deverá ser de 150 mcd/lux m: para o branco e 120 mcd/lux ma

para o amarelo, conforme ABNT NBR 14723 - Avaliação da Retrorrefletividade.

1.2.4. Aplicação

1.2.4.1. A superfície a ser pintada deve se apresentar seca. livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (óleos

graxas, etc.), que possa prejudicar a aderência do material aa pavimento.

1.2.4.2 Quando a simples varrição ou lato de ar não forem suficientes para remover todo o material estranho, o pavimento

deve ser limpo de maneira adequada e compatível com o tipo de material a ser removido.

1 .2.4.3. Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias. deve ser feita

a pré-marcação antes da aplicação do material na via, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensões

fornecidas em prometo ou mediante autorização da fiscalização.

1.2.4.4. O material aplicado deverá apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou manchas, não se admitindo

diferenças de tonalidade em uma mesma faixa ou em faixas paralelas.

1.2.4.5. As microesferas de vidro tipo 11. conforme ABNT NBR 16184. devem ser aplicadas manualmente

concomitantemente com a aplicação do material à razão de 400 g/m:.

Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vi]a ]ndustria] - CEP ]3035-270 - Campinas/SP
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1.2.4.6. A distribuição de microesferas de vidro deverá ser uniforme. não sendo admissível o seu acúmulo em

determinadas áreas pintadas. Na pintura mecânica será usada a distribuição por aspersão, e na manual um

carrinho próprio aprovado pela fiscalização.

1.2.5. Proteção

1.2.5.1
A tinta aplicada deverá ser protegida de todo tráfego de veículos bem como de pedestres, durante o tempo de
secagem. cerca de 30 (trinta) minutos. O aplicador será diretamente responsável e deve colocar sinais de aviso
adequados.

1.2.6. Correção

1 .2.6.1. Caso seja realizada aplicação de tinta em desacordo com o projeto. a CONTRATADA deverá retira-la através de
métodos a livre escolha, sujeitos à aprovação da EMDEC e sem ónus a CONTRATANTE.

1.2.6.2. Poderá ser utilizado maçarico a gás para a execução do serviço de retirada da sinalização horizontal, desde que
todos os cuidados sejam tomados

1.2.7. Medição

1.2.7.1. Os serviços executados serão medidos após a sua finalização e as quantidades serão apuradas da seguinte
maneira:

a. Na medição de letras, símbolos ou algarismos será computada a área do retângulo envolvente.

b. Todas as demais medições serão calculadas tomando-se por base as áreas efetivamente pintadas.

1.2.8. Garantia

1.2.8.1
A durabilidade da sinalização aplicada sobre pavimentos asfálticos suportando tráfego de até l0.000 (dez mil)
veículos/faixa x dia. independentemente dos ensaios e vistorias. deverá ser de

a. 6 (seis) meses para 1 00% da metragem total aplicada de cada Ordem de Serviço.

b. 9 (novel meses para 60% da metragem total aplicada de cada Ordem de Serviço.

c. 1 2 (doze) meses para 30% da metragem total aplicada de cada Ordem de Serviço.

1.3.
EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PELO PROCESSO DE ASPERSÃO
(HOT-SPRAY)

1.3.1. Materiais

1 .3.1.1. O material termoplástico deverá ser aplicado pelo processo de aspersão, através de equipamentos adequados

1.3.1.2. Equipamento de aplicação: aparelho de projeção pneumática e/ou

demarcação manual necessários a execução dos serviços.
mecânica e dispositivos auxiliares para

Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19) 3772-4000
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1 .3.1 .3. Os materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal com material termoplástica pelo processo

de aspersão deverão atender as especificações da ABNT NBR 1 31 59.

1.3.1.4. A espessura de termoplástico a ser aplicado é de no mínimo 1 .5mm

1.3.2. Retrorrefletorização

1.3.2.1 A retrorrefletorização inicial mínima de sinalização deverá ser de 1 50 mcd/lux m: para o branco e 100 mcd/lux m:

para o amarelo a ser executada conforme ABNT NBR 14723 - Avaliação da Retrorrefletividade.

1.3.3. Aplicação

1.3.3.1 A superfície a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (óleos.

graxas. etc.), que possa prejudicar a aderência do material ao pavimento.

1.3.3.2.

1.3.3.3.

Quando a simples varrição ou lato de ar não forem suficientes para remover todo o material estranho, o pavimento

deve ser limpo de maneira adequada e compatível com o tipo de material a ser removido

Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, antes da pintura deve-se fazer uma pintura

de ligação. cuja função é atuar como meio ligante entre o pavimento e o termoplástico

1.3.3.4. As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados nos projetos-

1.3.3.5. As microesferas de vidro tipo 11. conforme ABNT NBR 16184.

concomitantemente com a aplicação do material à razão de 400 g/m'.

devem ser aplicadas manualmente

1 .3.3.6. O termoplástico será aplicado nas seguintes condições

a. Temperatura entre 1 0'C e 40'C.
b. Umidade relativa do ar de 12% até 85'C.

1.3.3.7. Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita

a pré-marcação antes da aplicação do material na via. rigorosamente de acordo com as cotas e dimensões

fornecidas em prometo ou mediante autorização da fiscalização.

1.3.3.8. Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nítidas e uma película de

cor e largura uniformes.

1.3.3.9. O material deve ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova aplicação para atingir a espessura

especificada.

1 .3.3.=10. Na aplicação do material termoplástico, a temperatura deverá ser de

a. Termoplástico branco: 200o

b. Termoplástico amarelo: 1 80oC.

iS/A
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1.3.3.11. Na execução das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01 m, em 10m, deve ser corrigido

1.3.3.12. A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto. admitindo-se uma tolerância de mais ou
menos 5%.

1.3.3.13. As sinalizações existentes, a serem repintadas. devem ser recobertas não deixando qualquer marca ou falha que
possa prejudicar a nova sinalização. ' ' ,v

1.3.3.14.As microesferas de vidro bpa 11, conforme ABNT NBR 6831, devem ser aplicadas por aspersão

concomitantemente com a aplicação do material à razão de 400 g/m:l

1.3.4. Proteção

1 .3.4.1. O termoplástico aplicado deverá ser protegido, até o seu endurecimento, de todo tráfego de veículos bem como de
pedestres. O aplicador será diretamente responsável e deve colocar sinais de aviso adequados.

1.3.5. Correção

1.3.5.1. Caso seja realizada aplicação de tinta em desacordo com o projeto. a CONTRATADA deverá retira-la através de
método aprovado pela EMDEC e sem ónus a CONTRATANTE

1.3.6. Medição

1 .3.6.1. Os serviços executados serão medidos após a sua finalização e as quantidades serão calculadas tomando-se por
base as áreas efetivamente pintadas

1.3.7. Garantia

1.3.7.1 A durabilidade da sinalização aplicada sobre pavimentos asfálticos suportando tráfego de até l0.000 (dez mil)
veículos/faixa x dia, independentemente dos ensaios e vistorias, deverá ser de

a. 6 (seis) meses para 100% da metragem total aplicada de cada Ordem de Serviço.

b. 9 (nove) meses para 60% da metragem total aplicada de cada Ordem de Serviço.

c. 1 2 (doze) meses para 30% da metragem total aplicada de cada Ordem de Serviço.

1.4. EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PELO PROCESSO DE EXTRUSÃO

1 .4.1. Materiais

1.4.1.1. O material termoplástico deverá ser aplicado pelo processo de extrusão, através de equipamentos adequados

1.4.1.2. Os materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal com termoplástico pelo processo de
extrusão deverão atender as especificações estabelecidas na ABNT NBR 1 31 32.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: www.emdeç:ç9m.br
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1.4.1.3. A espessura de termoplástico a ser aplicado é de no mínimo 3.0mm

1.4.1.4. Equipamento de limpeza: a CONTRATADA deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar e secar
devidamente a superfície a ser demarcada, como: escovas, vassouras. compressores, ventiladores. etc.

1.4.1.5. Equipamento de aplicação: deve incluir um aparelho de projeção pneumática, mecânica ou combinada. e tantos

apetrechos auxiliares para demarcação manual quantos forem necessários a execução satisfatória do serviço.

1.4.1.6. Os equipamentos mínimos necessários, por equipe. para aplicação de material termoplástico pelo processo de
extrusão são

a. Usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão do material jbranco e

amarelos, providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores com velocidade variávell
Termómetros em perfeito estado de funcionamento para controle da temperatura de fusãol

Gerador de eletricidade para alimentadores dos dispositivos de segurança e controlei

Sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gás ou óleos

Sapatas para aplicação manual com largura variável de 100 a 500 mm e abertura de 3,4mm, que permitam

espessura uniforme na aplicaçãol
Carrinho para aplicação e distribuição de micro esferas, com largura variável de 100 a 500mm.

b

C

d

e

f

1 .4.1.7. As sapatas utilizadas para a aplicação manual de termoplástico estudado serão vistoriadas e aferidas diariamente

por funcionário da Contratante. A periodicidade destas vistorias poderá ser alterada pela Contratante segundo
critérios que julgarem adequados.

1.4.2. Retrorrefletorização

1.4.2.1. As mlcroesferas de vidro tipo 11, conforme NBR 16184, devem ser aplicadas manualmente concomitantemente

com a aplicação do material à razão de 400 g/m'.

1.4.2.2. A retrorrefletorização Inicial mínima de sinalização deverá ser de 1 50 mcd/lux m' para o branco e 100 mcd/lux m:

para o amarelo. a ser executada conforme ABNT NBR 14723 - Avaliação da Retrorrefletividade.

1.4.3. Aplicação

1 .4.3.1. As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados nos projetos

1 .4.3.2. O termoplástico deve ser aplicado nas seguintes condições
a. Temperatura entre 1 0'C e 40'C.
b. Umidade relativa do ar de 12% a 80%.

1 .4.3.3. A superfície a ser pintada deve estar seca livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (óleos, graxas, etc.)

que possa prejudicar a aderência do material ao pavimento.

êÀÚPmAS S/A

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fine:(19)3772-4000

Site: www.emdec.com:b!
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1.4.3.4. Quando a simples varrição ou Jato de ar não forem suficientes para remover todo o material estranho, o pavimento

deve ser limpo de maneira adequada e compatível com o tipo de material a ser removido

1.4.3.5. Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto. deve-se fazer antes da pintura definitiva

uma pintura de ligação, cuja função é atuar como meio gigante entre o pavimento e o termoplástico.

1 .4.3.6. Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita
a pré-marcação antes da aplicação do material na via, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensões
fornecidas em prometo.

1.4.3.7. Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nítidas e uma película de
cor e largura uniformes.

1.4.3.8. O material deve

especificada
ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova aplicação para atingir a espessura

1 .4.3.9. Na aplicação do material termoplástico, a temperatura deverá ser de
a. Termoplástico branco: 200'.

b. Termoplástico amarelo: 1 80'C.

1 .4.3.10.Na execução das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01 m. em 1 0m, deve ser corrigido

1.4.3.11. A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se uma tolerância de mais ou
menos 5%

1 .4.3.12. As sinalizações existentes, a serem repintadas

possa prejudicar a nova sinalização.
devem ser recobertas não deixando qualquer marca ou falha que

1.4.3.13.As microesferas de vidro tipo 11, conforme ABNT NBR 6831

concomitantemente com a aplicação do material à razão de 400 g/m'.

devem ser aplicadas manualmente

1.4.4. Proteção

1.4.4.1
O termoplástico aplicado deverá ser protegido, até o seu endurecimento. de todo tráfego de veículos bem como de
pedestres. O aplicador será diretamente responsável e deve colocar sinais de aviso adequados

1.4.5. Medição

1.4.5.1
Os serviços executados serão medidos após a sua finalização e as quantidades serão calculadas tomando-se por
base a área do retângulo envolvente.

1.5. REMOÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

EMPRESA MUNICIP

Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
cone:(19) 3772-4000

Site: www.emdec.com:br
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1 .5.1. Objeto

1.5.1.1 Fixar os procedimentos para execução de serviços de retirada de sinalização viária horizontal em material
termoplástico refletivo aplicado a quente pelos processos de extrusão ou hot - spray, ou tintas à base de resinas

vinílicas, ou acrílicas choradas a frio, ou outra existente, por meio de fresagem

1.5.2. Execução

1.5.2.1. Entende-se por frenagem, qualquer equipamento que frese ou desbaste a tinta, agredindo o mínimo possível o

asfalto. e com dispositivo de regulagem

1 .5.2.2. Se a fiscalização da CONTRATANTE julgar os métodos executivos inadequados, poderá exigir da CONTRATADA.

sem qualquer ónus para a CONTRATANTE, melhor segurança ou equipamento adequado, no que deverá ser
atendido de imediato.

1 .5.2.3. Os trabalhos deverão ser executados em observância às Ordens de Serviço emitidas e projetos fornecidos, bem

como as demais disposições do Contrato e das presentes especificações.

1.5.3. Medição

1.5.3.1
n

Os serviços executados serão medidos mensalmente e a obtenção das quantidades executadas através de cada
Ordem de Serviço. Será calculada tomando-se por base as áreas de pintura efetivamente retiradas, não se
considerando área envolvente, somente quando se tratar especificamente de "legendas'

1.6. SINALIZAÇÃO DECANALIZAÇÃO

1.6.1. TACHA REFLETIVA

1 .6.1.1. As tachas deverão atender a norma da ABNT - NBR 14636 - Tipo ll

1.6.1.2. As tachas são concebidas para aplicação em estudas de superfícies de asfalto e concreto de cimento Portland.

proletadas para fornecer visibilidade noturna altamente eficaz em longo prazo-

1.6.1.3. Material

1.6.1.3.1

1.6.1.3.2.

O corpo deverá ser produzido com uma engenharia termoplástica que dará resistência máxima ao impacto e

às intempéries.

O elemento retrorrefletivo deve fornecer refletância em condições secas e molhadas. e visibilidade noturna de

longa duração.

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vilalndustrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19) 3772-4000

Site: www:snldÊÇ,ç9111:br
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1.6.1.3.3. Cores: branco e amarelo / âmbar

1.6.1.3.4. Fixação: com adesivos de epóxi ou termofixo

1 .6.1 .4. Requisitos Específicos

1.6.1.4.1. Durabilidade

1 .6.1.4.2. Retrorrefletivo em condições molhadas e secas

1 .6.1.4.3. Retrorrefletivo prismátíco com tratamento anta-abrasivo (ABNT 14644 - Tipo ll)

1.6.1.4.4. Resistente ao impacto

1 .6.1.4.5. Resistente à abrasão

1 .6.1.4.6. Corpo moldado em cores

1 .6.1.4.7. Efeito sonorizador - Leve

1.6.1.4.8. Apoio para os dedos na aplicação

1.6.1.4.9. Compatível com betume padrão e adesivos epóxi

1.6.1.5. Retroreflectância Típica

1.6.1.5.1. Retrorreflectância típica refere-se à luminância das tachas, usando condições simplificadas como um meio

conveniente de descrever a uniformidade das características das tachas. A retrorefletância típica é utilizada para

fins de controle de qualidade ao especificar um tipo de tacha única.

1 .6.1.5.2. A tacha branca ou amarelo / âmbar tem valores de retrorreflectância inicial mínima especificados como o produto

de valores da Tabela 1 , quando medido em termos com ASTM E809. A quantidade fotométrica a ser medida é o

coeficiente de retrorreflectância de intensidade luminosa (RI), expresso em milicandelas por lux (mcd / lux). Uma
candeia por lux equivale a l0,76 candeias por pé-candeia

Tabela 1 - Valores Mínimos de RI

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19) 3772-4000
Site: www.emdec.com.br

Ângulo de Entrada 132

(B. = o') 0' t20'

Anaulo de Obsewacão 0.2' 0.2' 0.2' D.2'

Cor RiMín.
(mcd./lux)

Rí Mín.
(cd/Rcd)

Ri Mín
Imcd./tux)

Rí Mín
(cd/Hcd)

Branco 27g 3,00 '1'12 1.2D
Amarelo / Am bar 167 ].80 67 0.72
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1 .6.1 .6. Desempenho de Retrorreflectância

1.6.1 .6.1. Desempenho de retroreflectância refere-se a luminância das tachas como visto pelo condutor sob condições da
estrada e do veículo normalizadas. Esta propriedade é freqüentemente chamada de "Geometria de
Retrorreflexão do Motorista"

1.6.1.6.2. Medição em condições de uso simulado garante que todos os ângulos geométricos são levados em
consideração durante os testes. incluindo o ângulo de rotação, que é uma consideração importante quando

tachas com lentes refletivas prismáticas são avaliadas. As tachas têm valores mínimos de retroreflectância inicial

especificados como valores do produto da Tabela 2 e Tabela 3 quando medido em conformidade com ASTM
E809

1.6.1.$.3. Na Tabela 2, os ângulos de referência correspondem à geometria de entrada, rotação de observação para um

condutor de um veículo padrão com tachas colocadas na linha à esquerda do veículo. O valor medido em cada
distância simulada é a soma da retroreflexão das tachas causadas pela iluminação incidente dos faróis da

esquerda e da direita.

Tabela 2 - RI - Geometria do Motorista

1.6.1.7. Cor Retrorrefletida

1.6.1.7.1. A cor retrorrefletida das tachas está dentro da respectiva gama de coordenadas de cores descritas no diagrama

de cromaticidade (x, yl CIE 1931 , descrito na Tabela 3, quando ensaiados em conformidade com a norma ASTM
E81 1 usando a fonte iluminante CIE e condições de visualização de ângulo de observação 0,2', 0' de ângulo de

entrada. As aberturas angulares da fonte e receptor têm um arco de 6 minutos.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19) 3772-4000
Site: www:çHdec.com.br
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Tabela 3 - Coordenadas da Gama de Cores Refletidas

1.6.1.8. Adesivos

1.6.1.8.1. Recomendamos adesivo com base termofixa ou betuminosa. É sabido que o material e a qualidade do
pavimento influência diretamente na coesão entre tacha. pavimento e adesivo.

1.6.1.8.2. Adesivos com base poliéster não são recomendados

1.6.1.9. Resistência a Abrasão

1.6.1.9.1 Conforme ABNT NBR 14636, o método empregado para a medida da resistência a abrasão utiliza a ação de um
abrasivo, fluindo em queda livre através de um abrasímetro. Resultado conforme norma.

1 .6.1.1 0.Resistência a Compressão

1.6.1.10.1 Conforme ABNT NBR 14636:2000, item 5.2, a tacha deverá suportar uma carga mínima aplicada de 15.000
kafg

1 .6.1.11. Resistência a Penetração de Água

1.6.1.11.1 Conforme ABNT NBR 14636, a tacha não poderá apresentar manchas nem penetração de água no elemento
refletivo após procedimento aplicado.

1.6.1.12. Resistência a Temperatura

1.6.1.12.1. Conforme ABNT NBR 14636, a retrorefletividade deverá permanecer a mesma conforme tabelas de
refletividade apresentadas na norma.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19)3772-4000
Site: www.eHdec.com.br

Ponto Bn, Amarela Vermelha

  X y X y X y

l 0,310 0.348 0,5445 D.424 0.650 0.330

2 0,453 0,440   0,439 0,668 0.330

3 0.5ao 0.440 0,609 0.390 0,734 0,265

4 0,500 0,380 0.597 0.390 0,7H 0,259

5 0,440 0,380        
6 0,310 0,283        
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1 .6.1 .13. Resistência ao Impacto

1.6.1.13.1. Conforme ABNT NBR 14636, o corpo e a lente do produto deverão resistir às condições de testes descritas

1.6.1.14. Garantia

1.6.1.14.1. As tachas cumprirão os requisitos de desempenho constantes na norma ABNT NBR 14636

retrorrefletivas para sinalização viária.

Tacha

1.6.2.. TACHÃO REFLETIVO

1 .6.2.1. O objetivo destas especificações técnicas é fixar condições para o fornecimento de tachões refletivos com pino
utilizados em sinalização viária horizontal nas vias do município.

1 .6.2.2. As condições destas especificações foram estabelecidas de acordo com CIE - Publication N 54 - retroreflection.
definition and measurement.

1.6.2.3. Peças

1.6.2.3.1. Dimensões: 25 cm x 15 cm x 5 cm

1.6.2.4. Composição

1.6.2.4.1. Material do corpo

1 .6.2.4.1.1. O corpo das tachas e dos tachões deverão ser de material plástico, com alta resistência a compressão

1.6.2.4.2. Corda Corpo

1.6.2.4.2.1 Amarelo: indelével, conforme Padrão Munsel1 1 0 YR-7, 5/14, obedecidas as tolerâncias 1 0 YR-8/1 6 ou

1.6.2.4.2.2. Branco: conforme Padrão Munsell N 9.5.obedecida àtolerância N 9,0

1.6.2.4.3. Fixação

1.6.2.4.3.1. As tachas e os tachões deverão apresentar, embutidos no corpo das peças, um ou dois pinos de fixação, em

aço, com superfície rosqueada, ou outra forma de ranhura no sentido transversal, para permitir melhor
aderência dos pinos no material de fixação e no pavimento.

1.6.2.4.4. Estruturas Internas

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19)3772-4000

Site: www.emdec.com:br
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1.6.2.4.4.1 Ficará a critério da CONTRATADA o dimensionamento e o tipo de material a ser utilizado para estruturar

internamente os tachões.

1 .6.2.4.5. Elemento Refletivo - somente para tachões

1.6.2.4.5.1. O retrorrefletor, composto por uma ou mais unidades ópticas, deverá manter a reflexão durante o período de
garantia das peças- Deverão estar perfeitamente embutidos no corpo do tachão. O retrorrefletor deverá resistir

aos impactos de pneumáticos e as condições ambientais (intempéries, poluição, etc.).

1 .6.2.4.6. Resistência a Compressão

1 .6.2.4.6.1. As tachas deverão suportar uma carga mínima de 5.000 kgf.

1.6.2.4.7. Retrorrefletância

1.6.2.4.7.1. Os tachões não deverão apresentar CIL - Coeficiente de Intensidade Luminosa - inferiores aos valores
descritos da Tabela 4.

Tabela 4 - Valores Mínimos CIL

V=0o V=0o V=0o
H=1 5o H=10o H=10o

Ângulo de
Entrada

V=0o
H=10o

EeD

0,3'

Ângulo de
Observação

E e D E e D Ee[)

2' 0,5o

R (mcd/lx) 5 20 60 100

Nota: Os fatores de correção de reflexão em função da cor do retrorrefletor são dados na tabela 5.

Tabela 5 - Valores de Fatores de Correção de Reflexão

1.6.2.4.7.2. Os resultados que não satisfazerem aos valores mínimos implicará na rejeição do lote que foi retirada a
amostra

1.6.2.4.8. Garantia

1.6.2.4.8.1. A garantia das peças deverá ser de 12 (doze) meses

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENfÓ BEêÃMI;IRAI'97Ã
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Ví]a ]ndustria] - CEP ]3035-270 - Campinas/SP

Fone:(19) 3772-4000
Site: www.emdec.com:bt
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1 .6.2.4.8.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar parte ou total do fornecimento que estiver em desacordo com

as especificações ou mesmo que tenham sido danificadas durante o transporte.

1.6.2.4.8.3. Os tachões cumprirão os requisitos de desempenho constantes na norma ABNT NBR 15576
Refletivos Viários - Requisitos e Método de Ensaio.

Tachões

1.6.3. REMOÇÃO DETACHAETACHÃO

1.6.3.1

1.6.3.2.

Definição dos critérios que orientam a execução e medição de remoções de materiais reaproveitáveis ou não,
tachas refletivas e tachões refletivos.

Os serviços consistem de desmontagem, transporte e estocagem, cuidadosamente executados, dos elementos

para reinstalação dos materiais reaproveitáveis, ou dos materiais que não possibilitem reaproveitamento, em
locais determinados pela fiscalização.

1.6.3.3. Equipamentos

1.6.3.3.1 Os equipamentos devem estar em boas condições de operação e adequados para o tipo de serviço. Devem ser

de capacidade, tipo e número de unidades que permitam executar o serviço

1.6.3.4. Execução dos Serviços

1 .6.3.4.1 . Os serviços deverão ser executados mediante emissão de Ordem de Serviço

1.6.3.4.2. Os horários para execução dos serviços serão preferencialmente no período noturno durante os dias da semana
ou aos finais de semana e feriados, a fim de viabilizar a operação da obra. Deve-se seguir as orientações de

departamento específico da EMDEC e obedecer rigorosamente os prazos definidos em cada Ordem de Serviço.

1.6.3.4.3. O prazo para execução dos serviços será determinado na Ordem de Serviço, porém não devera ultrapassar 24

jvinte e quatros horas.

1.6.3.4.4. Todos os materiais removidos são de propriedade da EMDEC. Os materiais reaproveitáveis removidos devem

ser transportados para local previamente determinado pela fiscalização, onde serão selecionados, armazenados

e abrigados.

1.6.3.4.5. A custódia dos materiais removidos fica a cargo da CONTRATADA até a conclusão dos trabalhos, após a

conclusão dos trabalhos, a EMDEC deve definir o destino dos materiais.

1.6.3.4.6. Os materiais removidos não aproveitáveis. incluindo os fragmentos, devem ser transportados e postos fora do

leito da via, em locais previamente selecionados destinados a sucatas, com a prévia aprovação da fiscalização.

1.6.3.4.7. Nos serviços de remoções deve-se tomar o cuidado para que durante o trabalho os materiais não obstruam

cursos d'água, vias públicas ou causem danos a terceiros.

RuaDr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19) 3772-4000

Site: www:Êmdsç,ç9m:bE
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1.6.3.5. Controle

1.6.3.5.1. A verificação final da qualidade dos serviços de remoção é realizada visualmente, avaliando-se as

características das obras a serem removidas e observando o atendimento às exigências ambientais,
organização e limpeza do local.

1.6.3.6. Aceitação

1.6.3.6.1. É realizada através de vistoria do local considerando os aspectos de acabamento e limpeza

1.6.4. PRISMA DECONCRETO

1 .6.4.1. São dispositivos de canalização, alinhados em série sobre a superfície do pavimento

1.6.4.2. Material

1.6.4.2.1. Peças pré-moldadas em concreto de cimento portland, em forma de tronco de pirâmide (trapezoidal)

1.6.4.2.2. Os agregados deverão ter diâmetro compatível com as dimensões da peça, combinado em proporção

conveniente e obedecer às especificações da ABNT NBR 7211. Os agregados poderão ser do tipo comum.
como areia e pedra ou leve, como argila expandida.

1.6.4.2.3.
A mistura, cimento-agregados-água, deverá ser feita mecanicamente de tal forma a propiciar a
uniformização (traço), não apresentando, desta forma, falhas ou segregações prejudiciais.

máxima

1.6.4.2.4. Resistência à compressão: Fck estimado à 8,0 MPa. Resistência à tração: Fck estimado à 0,9 MPa. Para

verificação da resistência à tração e à compressão, deverão ser realizados ensaios de rompimento de corpos-
de-prova, aos 7 e 28 dias. de acordo com as normas ABNT NBR 5738, NBR 5739 e NBR 7222.

1.6.4.3. Dimensões
100

jmm)

1.6.4.4. Implantação

1 .6.4.4.1. Para a instalação do prisma de concreto devem ser observados os seguintes procedimentos

a. O posicionamento de acordo com o prometo de sinalização

EMPRESA MUNICn

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19) 3772-4000

Site: www.emdw:com.br
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b. O espaçamento e nivelamento acompanhando o greide da via.

c. A fixação perfeita do prisma ao solo, através de argamassa produzida com cimento portland e areia

média lavada, constituída de mistura homogênea. na proporção 1 :3.

d. Quando pintados, as tintas ulizadas serão o branco n 9,5 ou o amarelo 1 0 YR 7/14 do Padrão Munsell.

1.6.4.5. Medição

1 .6.4.5.1. Os serviços devem ser medidos por unidade de prisma efetivamente assentado e atestado pela fiscalização

1.6.4.6. Execução dos Serviços

1 .6.4.6.1. Os serviços deverão ser executados mediante emissão de Ordem de Serviço

1 .6.4.6.2. Os horários para execução dos serviços serão preferencialmente no período noturno durante os dias da semana

ou aos finais de semana e feriados, a fim de viabilizar a operação da obra. Deve-se seguir as orientações de

departamento específico da EMDEC e obedecer rigorosamente os prazos definidos em cada Ordem de Serviço.

1.6.4.6.3. O prazo para execução dos serviços será determinado na Ordem de Serviços. porém não deverá ultrapassar 3

jtrês) dias

1.7. DETALHAMENT0: EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM TINTA ACRiLICA OU EXTRUDADO NA COR
BRANCA

1.7.1. Linha de Bordo Contínua - LBO

SENTIDO DOTRÁFEGO l>
LO

(D

SENTIDO DOTMFEGO E>

DETALHE DE LINHA CONTÍNUA E LINHA DE BORDO

LMS-2 E LBO

Tinta TINTA À M.SE DE RESINA AcntLICA

Con BRONCA

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19)3772-4000

Site: www.gDd9ç:ç9H:bt
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1.7.2. Linha de Continuidade Tracejada LCO

1,00 1,QO

Líl

c)

[ FALHE [ E LINHA [-E COMINUIDADETRACEJA[A

LCO

Tinta TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICO

Cor: BRANCA

1.7.3. Linha Simples Contínua - LMS-l

L=0,15m

1.7.4. Linha Seccionada . LMS-2

CADENCIA 1 :2 - 2x4m

Nota.

Detalhe da Linha Seccionada 2X4m

a. Tinta: tinta a base de resina acrílico

b. Cor: branca.

EMPRESA MUNICmAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com.br

CÓD. LMSI
NOME LINHASIMPLESCONTINUA

PINTURA TINTAACRIUCA/EXTRUDADO
COR BRANCA - 4«#\lm N 9.5
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1.7.5. Linha de Retenção - LRE

[:-ETALHE [-A L]]-IHA [l-E FIETE]-]ÇAÜ E

[iA Lll\IHA DE ESTll'.]UL-:i A REDUÇAC- DE ' -'ELCC]EADE

LRE E LR'-.'

Tinta: E)a RU Dâ DOA FRIO

Cor: BMNC\

1 .7.6. Pintura da Faixa de Travessia de Pedestres

0,60

DETALHE DA Fala [E Tm'/E$$1A [-E PEC-E$mES

FTP

Tinta E)aRUDADOA FRIO

Cor:BRANCA

Nota:

Área Pintura da Faixa de Pedestres:

a. Fórmula utilizada para o cálculo da Área Faixa de Pedestres:

Área Pintura Faixa de Pedestres (1) = Largura da via ' 4,00 m ' 0,40 %

b. Fórmula utilizada para o cálculo da Área Faixa de Pedestres em raio de curva.

Área Pintura Faixa de Pedestres (ll} = (A ' B)/2 * 0,40 %
c. Área rTp: (}lÂrea 1 + EArea til = mz

EMPRESA MUNiCnAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPnqAS s/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19) 3772-4000
Site: www.emdec.com:br
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1 .7.7. Pintura Zebrada - Branca - ZPA

DETALHE DE CANALIZAÇÃO DE
FLUXOS DIVERGENTES 'ZEBRADO'
TTnta: Tll«A À BASE DE REsll'a ACRILICA

/ ESTRUDADO

Coc BRANCA

DETALHE DE CANALIZAÇÃO DE
FLUXOS CONVERGENTES 'ZEBRADO

anta; TINTA À BIBE DE RESINA ACRruQA

/ EXTRUDADO
Car: BRANCA

Nota.

Área Pirúura Zebrada - Branca:

Fórmula utilizada para o cálculo da Área Zebrada.

,área Zeórada = (área ' 0.29 + ÍÁ+ ÜU ' 0.20m

1.7.8. Pintura de "Legendas"

EMPRESA MUNICn

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fine:(19)3772-4000

Site: www.emdeç:çom.br
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1.7.8.1. Legenda PARE

L/2
\

< a
$0q

Área da Legenda 4,80m2

TINTA:EXTRUDADO

COR:BRANCA

1.7.8.2. Legenda TRAVESSIA

ÁREA = 9,00m:

Tinta: TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA
/EXTRUDAED

Cor: BRANCA

1.7.8.3. Legenda ÁREA

ÁREA = 4,80m:

T

ÁREA
/

ANTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA

/EXTRUDADO

Cor: BRANCA

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fine:(19)3772-4000

Site: www,9Dd9ç:çQu:bt
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1.7.8.4. Legenda ESCOLAR

Área = 8 m:

:DESCOLAR
TINTA À BASE DE RESINA ACÜLICA
/EXTRUDADO

Cor: BRANCA

1.7.8.5. Legenda ONIBUS

r

Área

A

6,30m'

ONBUS
/EXTRUDADO

Cor: BRANCA

TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA

1.7.8.6. Legenda DEVAGAR

ÁREAS 8,00m2

TINTA - EXTRUDADD
[nR BRANCA

EMPRESA MUNICnAL DE DESENVOLVIMENTO DE éÀÉ@NÃI g?i
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: www:çHdec.com.br
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1.7.8.7. Legenda IDOSO

Areal 1,2mz

IDOSO
(3 fiNTA À BASE DE RESINA ACRILICA

Cor: BRANCA

1.7.9. Pintura de "Símbolos"

1 .7.9.1. Símbolo Dê a Preferência

ÁREA 4.30m:
1.20

tO

0.2n

DETALHE DO SÍMBOLO "DÊ A PREFERÊNCIA
Tinto: TINTA À BASE DEI REISINA ACRILICA/EXTRUDADO

Cor: BRANCA

1 .7.9.2. Símbolo Pessoa Portadora de Deficiência

Cor: Azul

Fundo: Branco

Ú$m'AS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: www.emdec.co!!!:bl
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1.7.10. Pintura de Setas

1.7.10.1.Seta Siga em Frente
ÁREA

D ETALHE DE SETA INDICATl\a
POSICIONAMENTO NA PISTA
SETA "SIGA EM FRENTE"
Tinta: TINTA À BASE DE RESINA ACRÍUCA
eXTRUDADO

Cor: BFRANCA

1.7.10.2. Seta Siga em Frente ou Vire a Direita/Esquerda

ÁREAS 6.20m'

0.38

1.25

0.3

p:ls 1. b.soi. i. o.se
DETALHE DE SETA iNDiCXri\n
POSICIONAMENTO NA PISTA
SEm 'SIGA EM FREN'E VIRE A DIREITA:
OU "SIGA EM FRENTE OU VIRE A ESQU
Tinta: 'naTA À BJ\SE DE RESIN.A ACRfLlcA

/EXrRUDADO

Cor: BRANCA

EMPRESA MUNICIPAL 0E OESEIWOLVIMENfó bÉ êÃiãi;iNÃ.i'iR'
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com:b!
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1 .7.10.3. Seta Vire a Esquerda/Direita

ÁREAS 4.70m'

Q

0

D.30

Q.5D
tOl\

0.15 ., "

D ETALHE DE SETA INDIC/Çl\a
POSICIONAMENTO NA PISTA
SETA 'jiPE A ESQUERDA/DiREiTA'
Tinta: TllnA À BASE DE RESINA ACRÍLICO

/E>aRUDADO

Cor: BRANCA

1.7.10.4. Seta Mudança Obrigatória de Faixa
ÁREAS 13.00m2

/

/

1.1S L IÁS
2.60

DEiXLHE DE SETA iNDiCAtiVA
SaA MUDANÇA OBRIGATÓRIA DE FAIXA
anta: TINTA À BASE OE RESINA ACRÍLICA

/E)ajUDADO

Cor: BRANCA

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fine:(19)3772-4000

Site: www,ÇDd9ç:çQID:bt
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1.8. DETALHAMENTO: EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM TINTA ACRÍLICA OU EXTRUDADO NA COR

AMARELA

1.8.1. Linha Dupla Contínua LF0-3

'::K SEUnDC- [0 TRÁFEGO

r-{ SENTl[0[-0TÜFEW )>

LINHA [UPIA Ci3NTINU.A AMARELA

Coi' : N .-TAREIA

Tida: TINTA A BASE DE FIESIFIA ACRILICA

1.8.2. Linha Simples Seccionada - LF0 2

LF0-2

CADÊNCIA 1 :3 - 2x6m

E CDEb

EMPRESA MUNICnAL DE DESENVOLVIN4ENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19)3772-4000
Site: www.emdec.cgH.br

  LF02
NOME LINllA 81MFLH 8ECCIOl\KDA

UDÊNCK lg
PllVTURA npiiKAcnlucA

COR AMMELA - A«aW IDYR 7,H14
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1 .8.3. Lombada Tipo A

TINTAEXTRUDADO
COR AMARELA \

\
\

\9
\

DETALHE - PINTURA

Nota:

Área = largura da rua ' 3. 70m '0,40 = m:

1 .8.4. Linha de Canalização Contínua - LCA

c)

c)

DETALHE DE LINHA DE CANALIZAÇÃO CONTINUA

LUA

Tinta: Tllq TA A EiA$E DE RESllqA ACRÍLI CA

Ccr:AFllARELA

ÊÉÕkÉÉÀ MUNICnAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
RuaDr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

cone:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com.br
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1.8.5. Linha de Continuidade Tracejada - LCO

],oo l,oo
LO

c)

DETALHE DE LINHA DE CONTINUIDADE TRACEJADA

LCO

Tinta: Tll\ITA A BASE DE RESINA ACRILICA

Cor: AMARELA

1.8.6. Marca Delimitadora de Parada de Veículos Específicos - MVE

baRCA DELIMITADOS DE PANDA DE VEÍCULOS ESPECÍFICOS

»WE

anta lINTAÀ BASEDERESINA ACRHJCA

Cor: AMAR ELA

1.8.7. Linha Simples Contínua LFO-l e/ou Área Pintura de Marcação de Valeta

OETALHE OA UNHA SIMPLES CONTINUA (LFO-l)

LO

0

Tinta: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA

Cor:AMARELA

EMPRESA MUNICnAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAWINAS S/A
Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com.br
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1.8.8. Pintura de Marcação de Baia de Onibus

GUIA

SARJÜA

0
8.00 15.00

33.00

lO.oo

.Q« SENADO DO TRÁFEGO

DETALHE DE BAIA PARA ONIBUS
Tinta: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA

Cores: LINHAS AMARELAS

LEGENDA BRANCA

1 .8.9. Pintura Zebrada - Amarela - ZPA e LCA

DETALHE DE CANALIZAÇÃO DE
FLUXOS oposTOS "ZEBRADO
Teta: Tll'fTA À BIXSE DE RESINA ACRILICA

/EXTRUDA00
Cor: AMAR ELA

Nota.

Área Pintura Zebrada - Amarela:

Fórmula utilizada para o cálculo da Área Zebrada.

Área Zebrada = (área ' 0.29 + (H + BU ' 0.20m

EMPRESA MUNICmAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
RuaDr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com.br
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1 .8.10. Área Zebrada

V

[-ET.OLHE [0 ZBRAD
7PA

/ anta E>(TRUDADO AFR10

Cor AMARELA

Nota:

Área do Zebrado.

1,10m + 0,40m 1,50m

1,50m -- 100%

0,40m -- x
X

d

27% -- área pintada

U:dl* 0,2,

EMPRESA MUNICmAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19)3772-4000
Site: www.emdec:çQH.br
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1.8.11. Pintura da Área de Conflito

DETALHE DE MARCAÇÃO DE ÁREA DE CQNFLnO
Tinta: D(TRUDADO

Cor: AMARELA

Nota:

Área Pintura da Área de Conflito:

Areal Á.;a de Con$M= (0,00 m'0,20 m) + (0,00 m'0. 10 m) = 0,QO m2

1.8.12. Pintura de "Legendas"

1.8.12.1. Legenda OLHE

ÁREA=0.80m: ÁREAS 1,00 m:

,LFE: .HE
Tinta: TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA
Cor: AMARELA

Tinta: TINTA À CASEI DE RESINA ACRILICA
Cor: AMAREL-A i?,50m x 0,40m

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: www.emdec.çom.br
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1.9. DETALHAMENTO: EXECUÇÃO DE TACHÃO AMARELO MONO

1 .9.1. Utilizado na sinalização horizontal em áreas zebradas

'EMDEC

Memorial Descritivo ExExecução de Obra

DIRECIONALREFLETIVOAMARELO

1.10. DETALHAMENTO: EXECUÇÃO DE TACHÃO AMARELO BIDIRECIONAL REFLETIVO AMARELO

1 .10.1. Utilizado na sinalização horizontal das linhas de divisão de fluxos opostos e nas áreas zebradas.

Nota: Sinalização horizontal viária- Tachões Refletlvos Viário - Requisitos e Método de Ensaio ABNT NBR 15576.

1.11. DETALHAMENTO: EXECUÇÃO DE TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLÁSTICO

1.11.1. Utilizado na sinalização horizontal das linhas de divisão de fluxo de mesmo sentido nas linhas simples
seccionadas etracejadas.

EMPRESA MUNICnAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: wlyw:emdec.com.br
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SENTIDO DO TRÁFEGO >-

n

TACO KS MONODIRECIONAIS BRANCAS
RERFivOS BRANCOS

SENTIDA DO TRÁFEGO >

DETALHE DE IMPLANTAÇÃO DA TACHA MONODIRECIONAL
LINHAS TRACEJADAS

SENTllD DO mÁFEGO >-

SENTEDO DO TRÁFEGO >-

DETALHE DE IMPLANTAÇÃO DA TACHA MONODIRECIONAL
LINHAS SECCIONADAS

1.12. DETALHAMENTO: EXECUÇÃO DE TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLÁSTICO

1.12.1. Utilizado na sinalização horizontal da linha dupla amarela e nas áreas de pintura zebrada de sentido duplo

SENADO DO TRÁFEGO >

3.00

TLKH

3.00

l4 SENTIDO DO TRÁFEGO

DETALHE DE IMPLANTAÇÃO DA TACHA B DIRECIONAL
LINHAS DUPLA AMARELA

Nota: Sinalização horizontal viária - Tachas Refletivas Viárias - Requisitos ABNT NBR 14636.

EMPRESA MUNICnAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPnqAS s/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com.br
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2. SINALIZAÇAOVERTICAL

2.1. REQUISITOS GERAIS

2.2. Toda a sinalização vertical a ser implantada deverá atender as normas da ABNT e as especificações técnicas
indicadas.

2.3. Os serviços deverão ser executados mediante emissão de Ordem de Serviço

2.4. Garantia dos Serviços: a garantia mínima para todos os serviços de sinalização vertical é de 12 (doze) meses

ressalvando-se os itens já identificados com sua garantia.

2.5. Os horários para execução dos serviços serão preferencialmente no período noturno durante os dias da semana ou

aos finais de semana e feriados, a fim de viabilizar a operação da obra. Deve-se seguir as orientações de

departamento específico da EMDEC e obedecer rigorosamente os prazos definidos em cada Ordem de Serviço.

2.6. O prazo para execução dos serviços será determinado na Ordem de Serviço, porém não deverá ultrapassar 1 0 dias

2.7. No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com relação à geometria do local, qualidade do

piso ou outro fator que implique na execução de sinalização, esta deverá comunicar imediatamente a CONTRANTE

para as providências necessárias.

2.8. Todos os serviços de execução de sinalização horizontal somente deverão ser iniciados após a instalação de todos os

elementos de sinalização de segurança (cones, cavaletes, cordas ou fitas de sinalização de obra. dispositivos

refletivos e piscantes), devidamente vistoriada e aprovada pela EMDEC. O fornecimento deste material é de

responsabilidade da CONTRATADA.

2.9. Todos os trabalhos realizados estarão sujeitos a conferência da fiscalização da EMDEC e no caso de dúvidas

justificadas, será solicitada inspeção. teste ou análise de qualidade. a ser realizado por pessoa ou órgão Indicado pela

EMDEC, de acordo com as normas da ABNT e INMETRO, sendo os custos decorrentes arcados pela CONTRATADA.

2.10. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

2.10.1. Placa Octogonal

EMPRESA MUNICnAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPnqAS s/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com.br
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SEM ESCALA :BORDA

BRANCA

LETRAS

BRANCAS VERMELHO

DIÂMETRO PARA
FURAÇÃ0360mm

4FUROSDE
DIÂMETRO 5/16 "

LADOS
250 mm

A 0.30 M2

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com .br
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2.10.2. Placa Circular . diâmetro de 500 mm

DIÂMETRO PARA
FURAÇÃ0360mm

4FUROSDE
DIÂMETRO 5/16

Km/

DIÂMETRO
500 mm

R-19
500 mm

BORDA
VERMELHA

NÚMEROS
PRETOS

FUNDO
BRANCO

LETRAS
PRETAS

DETALHES
SEM ESCALA

EMPRESA MUNICnAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com .br
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EMDEC
A = 0.20 H2

g:0.5a

2.10.3. Placa Circular . diâmetro de 800 mm

DIÂMETRO PARA
FURAÇA0 580 MM

4FUROSDE
DIÂMETRO 5/16

DETALHES
SEM ESCALA

DIÂMETRO
800 MM

EMPRESA MUNICnAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19)3772-4000

Site: www.emdec.com .br
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EMDEC
R-3

BORDAE
TARJA

VERMELH.

mm

FUNDO
BRANCO

:TA
PRETA

DETALHES
SBORDAE

A = 0.50 m2

Nota: Para maiores detalhes sobre placas de regulamentação vqa o MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
DEREGULAMENTAÇÃO-VOLUMES. '

2.11. PLACA DE ADVERTÊNCIA

2.1 1.1. Placa Quadrada - lado de 500 mm

KMPmg

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19)3772-4000

Site: www,emdec.com:br
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DIÂMETRO PARA
FURAÇÃ0 360 MM

4FUROSDE
DIÂMETRO 5/16''

LADOSDE
500 MM

DETALHES
SEM ESCALA

A-33b
BORDA
PliETA 500mm

PICTOGRAMA
PliETO

DETALHES
.SEM..ESCALA

Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19)3772-4000

Site: }vww,sndsç:Êen:br
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EMDEC
A= 0,25m:

2.11.2. Placa Retangular

Fundo
Amarelo

Letras e números
Preto

02 FUROS DE a 5/16"
LADO DE 750 X 250mm

DETALHE
SEM

ESCALA

Área = 0, 1 87 m:

EMPRESA MUNICn

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fine:(19)3772-4000

Site: www.emdec.CQm.br
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AD-3-a

PROXIMOS
/

2 FUROS DE

g 5/16''

100 m LADOS
700 x 350 mrn

DETALHE SEM
ESCALA

2.11.3. Placa Composta - 850 x 400 mm

PROXI
/

MA
QUADRA

:50.0

PROXI
r'

QUADRA
100.0

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fine:(19)3772-4000

Site: www:g!!!dsg:Êem:br
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EMDEC
2.11.4. Placa Composta - 2100 x 900 mm

ATENÇÃO
TRAVESSIA
ESCOLAR

ÍATENÇAO
RAVESSIP
ESCOLAR

2.11.5. Placa Retangular - 750 x 500 mm

2.11.5.1.Placa Composta - AD-1 8a e AD-18b

EMPRESA MUNICnAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com.br
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EMDEC

300MM

125MM

800MM 550MM
6FUROSDE
DIÂMETRO

5/16

125MM

120MM
120MM

360MM

600MM

Área = 0,375 m:

FUNDO
AMARELO DETALl-mS

SEM ESCALA

PICTOGRAMA PRETO SETA
PRETA

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fode:(19)3772-4000
Site: www:Êmdec.com.br
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600

NOTAS

FUNDO

-COR AMARELA - REF. PADRÃO MUNSELL laVE 7.5/14
2. ORLA:

COR PRETA - REF. PADRÃO MUNSELL N 0.5.

3. SINAL DE ADWRTENCIA

CÓDIGO: A-18;
NOME; SALIÊNCIA OU LOhIBADA:

VER MANUAL BRASILEIRO DE S[NAL[ZAÇÃO DE TRANSITO VOL l
SENALIZAÇÂO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA.
4. SETA:

COR PRET.A:
5. URSO:
-COR PRETA:

l

REF PADRÀQ MUNSELL N 0,5.

REF PADRÃO MUNSELL N 0.5 ACABAMENTO FOSCO

UNIDADE DE COMPRIMENTO: MILÍMETRO

EMPRESA MUNICnAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPA'AS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com.br
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2.11.6. Placa Retangular - 900 x 300 mm

C)4 furos de

5/16''

0,30

Área = 0,27 m'

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com.br
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105

0
8

NOTAS

LiSTRAS
-CDR PRETA -REF. PADRÃO MUNSELL

LISTRAS 2:
-CDR AMARELA -REF. PADRÃO MUNSELL
3. VEIRSO:

COR PRETA -REF PADRÃO MUNSELL
ACABAMENTO FOSCA,
4. A PLACA DEVERÁ TER UMA DE SUAS
RECOBERTA COM PELÍCULA REFLEXIVA
SOBRE A PINTURA DE FUNDO,
5. TODOS DS CANTOS DA PLACA DEVERÃO
ARREDONDADOS. COM RAIO DE 15 mm.

l l
N

2

N

/

o.s

7,5/14.

0.5

FACE

OPACA
TOTALMENTE

APLICADA

@
UNIDADES DE COMPRiMEINT0: MILÍMETRO

=l DETALHAMENTO
ú'' ../ ESC.: 1:5

EMPmg

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Pane:(19)3772-4000

Site: www.emdec.com:br
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2.11.7. Placa Retangular - 60 x 50 mm

02 Furos de
Diâmetro 5/1 6

Fundo Preto

Pictograma
Amarelo

Diâmetro para
duração 360mm

MEDIDASEM
MILÍMETROS

(3

c)

(.0

c)

. 0.22 .. 0,22 ..r=:==

DETALHES
SEM ESCALA0,03 0,50

Área = 0,30 m:

Nota: Para maiores detalhes sobre placas de Advertência veja o MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE
ADVERTÊNCIA - VOLUME 2.

2.12. PLACA INDICATIVA

2.12.1. Placa Quadrada - 500 x 500 mm

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fine:(19)3772-4000

Site: www:emdsç:gele:br
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500

250

70 180 180 70

40

DETALHES
SEM ESCALA

420
5Ó0 FURAÇÕES

.DE..5/.1.6::......

MEDIDAS EM
MILÍMETROS

40

0.25 H2

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19) 3772-4000
Site: wlyw:emdec.com.br

k 0.50 .,
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2.12.2. Placa Retangular - 500 x 225 mm

R

NOTAS

1. FUNDO:
COR BRANCA - REF. PADRÃO MUNSELL N 9.5.

2. LETRAS.
-COR PRETA: R[F. PADRÃO MUNSELL N

FONTE: ARI.AL:
ESTILOS NECRll'O.

5, VERSO:
COR PRETA: REF. p,ADRÀO MUNSELL N D.5 -- AC.ABAMENTO FOSCO.

UNIDADE DE COMPRiMENI'O: MILIMEI'RO

Fundo
Branco

Letras e números
preto

Art.181,XVlldo CTB

Multa e Remoção do Veículo
Infração Grave

5 pontos na CNH

02FUROS DE a 5/16''
LADO DE 700 X 350mm

DETALHE
SEM

ESCALA
Área = 0,12 mz

Nota: Para maiores detalhes sobre placas de indicação veja o MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE

INDICAÇÃO- VOLUME 3.

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vilalndustrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fine:(19)3772-4000

Site: www:Êl31dÊç:Êe!!!:lz!
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2.13. MATERIAL

2.13.1. A chapa de aço deverá atender a ABNT NBR 6649, sendo perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas ou
bordas cortantes.

2.13.2. Face principal: a película deverá atender a ABNT NBR 14644

2.13.3. Serigrafia

2.13.3.1.Fundo de wash-primer à base de cromato de zinco, e após a secagem será aplicado tinta esmalte sintético sem
brilhante, com secagem em estufa à 140'C, nas cores branca, preta. amarela, verde, azul e vermelha.

2.13.3.2.A aplicação de símbolos, letras, números e tarjas. será com tinta serigráfica, impresso pelo processo silk-screen e

secagem em estufa.

2.13.3.3.As cores deverão obedecer ao Padrão Munsell, discriminado na tabela de cores

2.13.4. Face oposta: no verso da placa deverá ser aplicada uma demão à base de cromato de zinco - wash-primer - bem

como uma demão de tinta tipo esmalte sintético de cor preta fosco, conforme Padrão Munsell de cores, para a

placa de alumínio e aço, devendo conter no verso, impresso pelo processo silk-screen o nome ou a marca do

fabricante, data do fornecimento e n' do lote. A secagem deverá ser sempre em estufa à temperatura de 140' C.

2.14. RETIRADA DEPLACA

2.14.1. As placas deverão ser retiradas, conforme indicação da fiscalização da EMDEC, devendo ser catalogadas e
entregues em local indicado pela EMDEC.

2.15. COLUNAS, BRAÇOS E DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS

2.15.1. Tipos

a.

b.

c.

d
e.

f.

g.

h.

Colunas P-57 para fixação de placas de orientação, braço 76,2mm x 3.15m e colunas 4

Coluna P-51 para fixação de placas de orientação 4" x 5,00m x 3.75mm
Coluna 4" x 6,00m x 3,75mm

Coluna P-53 para fixação de placas de orientação l2 x P-51)

Braço Light ou P-55, braço 76,2mm x 2,7m

Braço 76,2mm x 3,15m

Coluna P.P. 2.1/2" x 3,6m
Coluna P.P. 2.1/2" x 4.0m

x 5,25m x 3.75mm

2.15.2. Características

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19) 3772-4000
Site: www.emdec.com.br
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2.15.2.1 .Material

2.15.2.1.1. As peças serão confeccionadas com chapas de aço carbono com costura. conforme Norma NBR 6591 , exceto

as tampas de vedação que serão em PVC.

2.15.2.2.Dimensionar

2.15.2.2.1. As formas. dimensões e demais características das peças encontram-se detalhadamente nos desenhos
anexos.

2.1 5.2.3.Tratamento Superficial

2.15.2.3.1 . Para proteção contra corrosão. as peças deverão ser submetidas a galvanização à quente, após as operações

de furação e soldagem.

2.15.2.3.2. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies

apresentar uma deposição média de 400 gramas de zinco por metro quadrado e de no mínimo 350 gramas de
zinco por metro quadrado nas extremidades da peça.

2.15.2.3.3. A galvanização não deverá se separar do material base quando submetido ao ensaio de aderência pelo
método de dobramento

2.15.2.3.4. A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir falhas de zincagem. No ensaio de Preece, as peças

deverão suportar no mínimo 6 (seisl imersões, sem apresentar sinais de depósito de cobrem os parafusos e

porcas deverão suportar um mínimo de 4 (quatros imersões.

2.15.2.3.5. A espessura da galvanização deverá ser de no mínimo 55 mm

2.15.2.4.Composição Química

2.15.2.4.1 Deverão apresentar os seguintes valores de composição química do material, conforme a Tabela 6

Tabela 6 - Valores de Composição Química do Material

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com.br

eorde carbono 0,08% 0.23%

eorde fósforo   0,04%

eorde enxofre   0.05%

eor de manganês 0,30% 0.90%

eor de silício   o,10%
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2.15.2.5. Propriedades Mecânicas

2.15.2.5.1 O material deve atender, no mínimo, os seguintes valores

a. Limite de escoamento mínimo: 180 Mpa
b. Limite de resistência à tração mínima: 320 Mpa

c. Alongamento mínimo após ruptura: 23%

2.15.2.6. Retirada de Coluna e Braço

2.15.2.6.1. Deverão ser retirados. conforme indicação da fiscalização da EMDEC, devendo ser catalogadas e entregues

em local indicado pela EMDEC.

2.15.3. Braquete e Acessórios de Fixação

2.15.3.1.Braquete: conjunto composto por uma peça de braquete galvanizada á fogo e uma fita de aço galvanizado de 0,5

mm x IZ2" com selo de 1/2" galvanizado tipo VR de travamento.

BRAOlnlE

SE:1.0

30 !!!!!!

35 !!!!!!

2.15.3.2. Abraçadeira para Fixação de Placas

2.15.3.2.1 As braçadeiras para fixação de placas deverão ser fabricadas em aço com acabamento por meio de
galvanização á fogo, inclusive parafusos e porcas.

2.15.3.2.2. Serão utilizadas para fixação de placas em coluna e braços galvanizados a fogo, conforme diâmetros
solicitados na planilha de itens e/ou para fixação de placas em pórticos e semi-pórticos.

2.15.3.2.3. Descrição Simples: Braçadeira 2%" com longarína de 400mm.

2.15.3.2.4. Descrição detalhada: Conjunto de fixação composto de perfil de ferro estrutural em formato chapa medindo

400mm de comprimento x 40mm de largura x 3mm de espessura acoplado através de cordões de solda nas

laterais a uma braçadeira 2%" x 40mm, com espessura de 3mm.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
RuaDr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com.br
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2.1 5.3.2.5. Composição da longarina

a.

b
c.

d

Perfil de ferro estrutural em formato chapa medindo 400mm

espessura. possuindo 2 furos oblongos 1 5mm x 8 mm.

2 parafusos 1/4" x 3/4" - cabeças sextavadas.

2 porcas 1/4"-sextavadas.
4 arruelas 1/4"-lisas.

de comprimento x 40mm de largura x 3mm de

2.15.3.2.6. Composição da braçadeira

a. Braçadeira 2%" x 40mm, com espessura de 3mm, possuindo 2 furos compatíveis com parafusos cabeça francesa

b. 2 parafusos 3/8" x 1 " - cabeças francesas.

c. 2 porcas 3/8"- sextavadas.

d. 2 arruelas 3/8" -lisas.

2.15.3.2.7. Todo o conjunto deverá ser galvanizado por processo eletrolítico nas partes internas e externas com uma

deposição mínima de 350 gramas de zinco por metro quadrado de superfície e espessura mínima de 50
micras, não devendo apresentar trancas, fissuras ou bordas cortantes. permanecendo limpos e isentos de terra.

óleo. graxa, sais e ferrugem.

2.15.3.2.8. O conjunto deverá ser entregue totalmente montado

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vilalndustrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19) 3772-4000
Site: www,emdec.com.br
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VISTA
2 PORCAS 3/8

LATERAL
BRAÇADEIRA

2ARRUELAS
3/8" LISAS

Porca
Galv. ]Z4

CORDÕESDE
SOLDANO

COMPRIMENTO
TOTAL

2 PARAFUSOS 3/8" x l

CABEÇASFRANCESAS

2 PORCAS 1/4"
SEXTAVADAS

4ARRUELAS
/4" LISAS

2 PARAFUSOS 1/4" x 3/4
CABEÇA SEXTAVADA

VISTA
SUPERIOR

LONGARINA

FUROSOBLONGOS

40mnÍ

400mm

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

cone:(19) 3772-4000
Site: www.emdec.com.br
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Suporte tubular galvanizado 2%" x 3,35 mm - Poste Próprio (PP)

Ancoragem do Poste Próprio (PP)

PP 0 21/2"

CONCRETO min. fck 20 MPa

APILOAR EM 3 CAMADAS

PONTAINFERIOR CHANFRADA

CONCRETO MAGRO

Ê

>0,25

3. POT PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO

3.1 Altura das letras de acordo com a velocidade da via

Ê,livra das Letns {-.'ia s urbanasl:

W < 40 km/h: 1 2.5 cm
4<1í < v < 7D kmi'h: 'b $ cm

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com.br
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3.2. Medidas das setas e pictogramas

l MENSAGEbJ
LETRA 1 2.5 cm

J.9:3g...... .,
.!$gg .

2MENSAGENS
LETRA 1 2.5 cm

22,57

,:: =o.ao.

EMPRESA MUNICTP

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19)3772-4000

Site: www.emdec.com:br
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l MENSAGEM
LETRA15cm

?3.4a
Á:=:'-"

.Â!,:gg

2MENSAGENS
LETRA15cm

2],:©
23.40

?7.08

e.3:gg..............««:,''

À

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vilalndustrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP
Fone:(19) 3772-4000

Site: www.emdec.ca!!L:b!
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3.3. Descrição do material

Resumo Qiaa:idades

3.4.

3.4.1

Cores

Cores de referência do Autocad

a.

b.

c.

Marrom - 34
Verde-106
Azul-164

EMPRESA MUNICmAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Saltes Oliveira, 1028 - Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
Site: www.emdec.com.br

Item Descrição Unidade
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Íiã Rodoviária

Av. Br. ltapura
Botafogo

Castelo

Nota: Para maiores detalhes sobre placas de indicação veja o MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE

INDICAÇÃO- VOLUME 3.

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chapas de Aço ASTM 101 0/1020
ABNT NBRl1904

Tubos de Aço Carbono
ABNT NBR14890

Película Refletiva, Mínimo Grau Técnico
ABNT NBR14644

Tintas para Sinalização Horizontal à Base de Resina Acrílica
ABNT NBRl1862

Tintas, Vernizes e Derivados - Determinação de Massa Específica

ABNT NBR5830

Sinalização Horizontal Viária - Avaliação da Retrorrefletivldade - Microesferas de vidro - Método de Ensaio
ABNT NBR15199/05

Tintas para Sinalização Horizontal- Determinação da Resistência à Abrasão
ABNT NBR12035/92
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Tintas para Sinalização Horizontal - Determinação da Resistência ao Intemperlsmo
ABNT NBR12934/93

Tintas para Sinalização Horizontal - Avaliação da Retrorrefletividade
ABNT NBR14723/05

Sinalização Horizontal Viária - Termoplástico Aplicado pelo Processo de Extrusão
ABNT NBR 13132/2013

Sinalização Horizontal Viária - Esferas e Microesferas de Vidro - Requisitos e Método de Ensaio
ABNT NBR16184

Sinalização Horizontal Viária - Tachões Refletivos Viários - Requisitos e Método de Ensaio
ABNT NBR15576

Sinalização Horizontal Viária - Tachas Refletivas Viárias - Requisitos
ABNT NBR14636

Chapas de aço ASTM 1010/1020
ABNT NBRl1904

Tubos de Aço Carbono
ABNT NBR14890

Película Refletiva, Mínimo Grau Técnico
ABNT-NBR14644
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MEMORIALDESCRITIVO

EXECUÇAODEOBRA

SINALIZAÇAOSEMAFORICA

RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA deverá, adicionalmente às demais responsabilidades técnicas estabelecidas no Contrato de fornecimento

e prestação de serviços, assegurar que os autores dos vários níveis de implementação dos serviços, sejam estes

executados pela própria CONTRATADA ou por terceiros subcontratados sob sua responsabilidade, emitirão e recolherão
as respectivas taxas de emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade

Técnica - RRT, instituídas pela Lei Federal Ro 6.496 de 07 de Dezembro de 1977, e Lei Federal n' 12.378, de 31 de
Dezembro de 2010.

Os serviços deverão ser integralmente supervisionados por profissionais, engenheiro e/ou arquiteto, legalmente habilitados

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA - e/ou ao Conselho de Arquítetura e Urbanismo - CAU -

desde seu início até o termino na prestação dos serviços. O responsável técnico pela execução dos serviços, qualificado
em consonância com o item 9.2 do Termo de Referência, será o interlocutor técnico da CONTRATADA junto à
CONTRATANTE.

O fornecimento de todo o material e a execução da sinalização semafórica em vias urbanas, conforme especificado nos

projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATANTE, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

GRUPO FOCAL POLICARBONATO PRINCIPAL CIRCULAR 200mOOX200MM A LED COM ANTEPARO

GRUPO FOCAL POLICARBONATO REPETIDOR CIRCULAR 200X200X200MM A LED

GRUPO FOCAL POLICARBONATO PEDESTRE CIRCULAR 200X200MM A LED

1. REQUISITOS GERAIS

1.1. As especificações contidas neste memorial fixam condições exigíveis para o fornecimento de grupos focais
semafóricos em polícarbonato e seus componentes.

1 .2. Os funcionários deverão se apresentar uniformizados e portando crachá de identificação preso ao uniforme em local
visível, além de utilizar todos os equipamentos e vestimentas exigidos pela Lei n' 6.514, de 22 de dezembro de 1977

e normas de segurança do Ministério do Trabalho.
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1 .3. Os serviços deverão ser executados mediante emissão de Ordem de Serviço

1.4. Os horários para execução dos serviços serão definidos pela EMDEC. A CONTRATADA deverá obedecer
rigorosamente os prazos definidos em cada Ordem de Serviço.

1.5. No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com relação à geometria do local ou outro fator

que implique na execução de sinalização semafórica. esta deverá comunicar imediatamente a CONTRANTE para as

providências necessárias

1 .6. Todos os serviços de execução de sinalização semafórica somente deverão ser iniciados após a instalação de todos

os elementos de sinalização de segurança (cones, cavaletes, cordas ou fitas de sinalização de obra, dispositivos

refletivos e piscantesl, devidamente vistoriada e aprovada pela CONTRATANTE. O fornecimento deste material é de

responsabilidade da CONTRATADA.

1.7. Todos os trabalhos realizados estarão sujeitos a conferência da fiscalização da CONTRATANTE e no caso de

dúvidas justificadas, será solicitada inspeção, teste ou análise de qualidade, a ser realizado por pessoa ou órgão

indicado pela CONTRATANTE. de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia. Qualidade e Tecnologia - ou credenciada na ABIPTI - Associação

Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica, sendo os custos decorrentes arcados pela CONTRATADA.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2.1 Na aplicação desta Especificação é necessário consultar

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g

h

ABNT NBR 7995 - Sinalização semafórica - Grupo focal semafórico em alumínio.
ABNT NBR 8094 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina

ABNT NBR 1 1 003 - Tintas - Determinação da aderência.

ASTM B 26/B 26/M: 1 999 - Standard Specification for Aluminium - Alloy Sand Castings.
ASTM B 85: 1999 - Standard Specification for Aluminium - Alloy Die Castings.

ASTM B 108: 1999 - Standard Specification for Aluminium - Alloy Permanent Mold Castings.

ASTM E 34 - Standard test methods for chemical analysis of aluminium and aluminium base alloys.

ASTM E 8 M - Standard test methods for tension testing of metallic materiais.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

ASTM - American Society for Testlng and Material.

3. DEFINIÇOES

3.1 Semáforo: É um conjunto de dispositivos de controle de tráfego que, através de indicações luminosas, altera o
direito de passagem de correntes veiculares ou de pedestres numa intersecção de vias ou seção de vias.
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3.2.

Foco Semafórico: E um elemento modular, que pode ser circular ou quadrado, independente e intercambiável.

constituído entre outros, por uma caixa blindada. uma fonte de luz, uma lente e uma superfície refletora. Este
elemento deve fornecer a informação através da indicação luminosa aos condutores de veículos e aos pedestres.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Grupo Focal: é o conjunto obtido pela montagem de dois ou mais focos semafóricos modulares. com suas faces
voltadas para o sentido de movimento

Pestana ou Cobre Foco: É um elemento destinado a diminuir a incidência de luz de fonte externa na lente

Anteparo: É um painel opaco justaposto ao grupo focal destinado a destaca-lo através de contraste com o meio

ambiente e melhorar a sua visualização em condições adversas.

Dispositivos de Fixação: É o conjunto de elementos destinado a sustentação de um foco semafórico ou de um
grupo focal em colunas, braços projetados, cordoalhas e outros.

Caixa do Foco: É um elemento estanque, dotado de porta de acesso, o qual acondiciona o conjunto ótico e os
acessórios. A caixa do foco. através de dispositivos específicos, deve permitir o acoplamento com outras unidades
do mesmo modelo.

3.8.

3.9.

3.10.

Conjunto de Seção Semafórica: É o conjunto obtido através da união de duas ou mais caixas de foco

Efeito Fantasma: É o efeito de uma falsa sinalização originada por reflexão da luz do sol no conjunto ético

Conspicuidade: É a probabilidade de um grupo focal ser percebido a uma distância, quando inserido no meio
ambiente.

4.

4.1

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os grupos focais deverão atender aos requisitos e exigências constantes na ABNT NBR 7995. exceto onde
indicado em contrário.

4.2.

4.3.

4.4.

O grupo focal consiste da montagem de um ou mais focos semafóricos

Cada foco semafóríco será constituído de uma caixa, uma porta. um conjunto óptico sem a fonte de luz, com as
necessárias vedações

Cada foco semafórico deverá ser provido de aberturas na parte superior e inferior, compatíveis entre si, que

permitam a montagem dos mesmos. As aberturas superior e inferior não usadas para a montagem deverão ser
providas de tampões em alumínio.

4.5. A caixa do foco deverá ser de construção modular de formato circular para os grupos focais veiculares e para
grupos fecais de pedestres. Os grupos focais de pedestre deverão ser montados com o mesmo módulo do

utilizado no veicular, sendo que na parte frontal. deverá existir uma caixa de seção quadrada, desmontável.
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dotada de lente acrílica. Ambos devem possuir dispositivo que permita a ligação da fiação, de modo a não

comprometer a hermeticidade das mesmas.

4.6. Cada caixa do foco semafórico terá uma portinhola, fabricada com o mesmo material, contendo orifícios, guiast

ressaltos e reforços necessários para a fixação das pestanas e lentes, devendo abrir-se girando sobre dobradiça

vertical, da direita para a esquerda de quem olha o foco pela frente.

4.7.

4.8.

Caixa do Foco 200 mm

A portinhola será presa por: um pino de latão de 3/1 6" x 60 mm. com cupilhas de 5/8" x 1,3 mm em aço inoxidável.

uma presilha com mola em aço inoxidável fixada com dois parafusos de cabeça cilíndrica em aço inoxidável M 4.x

6 e por um parafuso halen 6 x 25 mm com arruela de fibra de 5 mm utilizado para fechamento da portinhola.

4.9. A caixa do foco deverá ter em sua parte interna dois parafusos com rosca M 5 para fixação de transformador. Na

lateral traseira deverá possuir um furo com rosca de 3/4", para colocação de filtro de bronze poroso e um furo de

3/4" para colocação de prensa cabo de 1/2"

4.10. Cada caixa do foco deverá ser acompanhada por um aro circular fixado a portinhola por quatro parafusos de

cabeça chata (fenda) em aço inoxidável M 4 x 14.

4.11 Conjunto de Seção Semafórica Circular

4.1 1.1. Conjunto de seção semafórica circular de 200 x 200 x 200 mm

4.11.2. Será obtida pela união de 03 caixas de foco circular de 200 mm. que deverão ser presas através de parafuso de

cabeça sextavada em aço inoxidável - M 8 x 40, acompanhados de arruela lisa e pressão - M 8, em aço
inoxidável.

4.12. Conjunto de Seção Semafórica Circular para Pedestre

4.12.1 Será obtida pela união de 02 caixas de foco circular de 200 mm. Na parte frontal da caixa foco, deverá têr

acoplada, uma guarnição quadrada, desmontável, dotada de lente acrílica para proteção da lâmpada à LED.

4.12.2. Com o objetivo de impedir a entrada de poeira e umidade no interior da caixa do foco. deverá ser previsto
guarnição de neoprene ou similar e filtro de bronze poroso para respiro, de grande durabilidade, de modo que nãa

percam as suas propriedades em contato com os agentes agressivos do meio ambiente.

5. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

5.1. Material

5.1.1. A caixa do foco deverá ser fabricada em policarbonato, devendo atender as exigências constantes das normas

técnicas vigentes.

ÀÉ S/A
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5.1.2. Todos os componentes tais como fe

galvanizados afogo.
chos, parafusos, porcas, arruelas e fixadores, deverão ser de aço inox ou

5.2. Pestana ou Cobre Foco

5.2.1

5.2.2.

A pestana deverá ser confeccionada em policarbonato ou chapa de alumínio de 1.0 mm de espessura.

circundando % da circunferência nominal das lentes. para focos veiculares e quadrada para foco pedestre, 220 x

175 x 105 mm, conforme ABNT NBR 7823, liga 1 100 ou 1200, tempera H14.

Deverá ser separada do foco e ser fixada na portinhola, de modo que sua instalação e remoção não interfira na
abertura da caixa dofoco.

5.3. Máscara Seta

5.3.1. As setas, quando conveniente, deverão ser fabricadas em chapas de alumínio, pintadas em esmalte sintético na

cor preta fosca, conforme ABNT NBR 7823, liga 1 100 ou 1200, tempera H14

5.3.2. Serão fabricadas para lentes tipo 200 mm, com formatos e dimensões de acordo com a ABNT NBR 7995

5.4. Máscara para Pedestres

5.4.1. As figuras do homem andando ou mão espalmada (pictogramas), quando conveniente, deverão ser fabricadas em

chapas de alumínio, pintadas em esmalte sintético na cor preta, no formato quadrado com lado de 200 mm, com
dimensões de acordo com a ABNT NBR 7995.

5.5. Anteparo

5.5.1. O anteparo deverá ser fabricado em chapa de alumínio de 1 ,5 mm de espessura, pintado em esmalte sintético cor

preta fosca, com secagem em estufa. devendo apresentar boa resistência à incidência de ventos frontais.

5.5.2. Deverá envolver o grupo focal tão próximo quanto possível. não interferindo na abertura da portinhola e
manutenção das pestanas.

5.5.3. Para a fixação do anteparo no grupo focal veicular, deverá ser previsto um sistema que facilite a sua montagem.,

sem a necessidade do uso de ferramentas especiais, e de modo que a sua manutenção seja feita, sem a
necessidade da retirada do grupo focal veicular do braço projetado.

5.5.4. As dimensões dos anteparos deverão ser compatíveis com os tipos existentes de grupos focais veiculares
devendo os mesmos ser retangulares e possuir uma borda mínima de 1 5 cm, em relação aos focos.

5.5.5. Os anteparos deverão ser confeccionados com bordas e cantos chanfrados, ou arredondados, de forma a não

ficarem com "pontas", com película refletiva posicionada exatamente no módulo veicular amarelo. Não deverá ter a

tarja branca em seu perímetro, conforme padrão do município
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5.6. Instalações Elétricas Internas

5.6.1 Os grupos focais deverão apresentar toda a fiação necessária. com bitola de. no mínimo, 1,0 mm' com isolaçãQ
para 600 V que suporte temperatura. de pelo menos, 85'C, bem como pontos de conexão com isolamento

adequado para ligações internas e externas, para o perfeito funcionamento do conjunto.

5.7. Fixação dos Semáforos

5.7.1 Os suportes deverão ser de aço galvanizado a fogo ou em liga de alumínio fundido, resistentes as intempéries e

dimensionados de modo a suportar os grupos focais, Quando solicitado, os suportes deverão ser fornecidos lá

montados nos grupos fecais semafóricos. Os parafusos deverão ser de aço inox ou galvanizados a fogo.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

Os suportes deverão permitir o posicionamento dos semáforos em torno de um eixo vertical, após sua fixação ao

poste0

Os suportes deverão ser intercambiáveis com os utilizados atualmente, sem necessidade de modificações

Os semáforos depois de fixados em postes ou braços projetados deverão permitir pequenos deslocamentos em

torno do eixo para eventuais ajustes de direcionamento dos focos

5.8. Acabamento

5.8.1 Todas as peças dos grupos fecais, exceto lentes, refletores, elementos de fixação e vedação, deverão ser
pintadas em esmalte sintético na cor preta fosca, com secagem em estufa.

6.

6.1

INSPEÇAO

A inspeção deverá ser efetuada no ato da implantação ou fornecimento, salvo acordo em contrário no ato da

encomenda. Após simples inspeção visual, os lotes de grupos fecais que não atendam as condições gerais

previstas nesta norma, deverão ser automaticamente rejeitados. Aqueles aprovados deverão ser submetidos aos
ensaios

6.1.1. Análise Dimensional

6.1.1.l. Deverão ser efetuados nos grupos fecais completos 03 focos (verde. amarelo e vermelho) e 02 focos (verde e
vermelho, no caso de pedestres) e também nos suportes para fixação e os resultados deverão satisfazer ao

estabelecido nesta Especificação Técnica.

6.1.2. Névoa Salina

6.1.2.1. As peças componentes do foco semafórico não deverão apresentar corrosão vermelha inclusive em travam

parafusos, etc.. em ciclo de 24 e 48 horas, conforme ABNT NBR 8094.
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6.1.3. Composição Química

6.1.3.1. Será efetuado através do método de análise indicado na norma ASTM E-34, ou outro método de comprovada

eficiência, os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta Especificação Técnica.

6.1 .4. Características Mecânicas

6.1.4.1. Para os ensaios realizados em corpos de prova fundidos, quando da fabricação do grupo focal, os resultados

deverão atender as exigências da norma ASTM.

6.1 .4.2. Para os ensaios realizados em amostras retiradas do foco semafóríco e usinados, os resultados deverão atender
ao

a.

b.

c.

Limite de escoamento
Limite de resistência...

Alongamento. . . . . . . . . . . . .

..86 Mpa

.100 Mpa
1,10%

6.1.5. Intensidade Luminosa

6.1.5.1. Deverá ser efetuada nos 03 focos (verde, amarelo e vermelho) e nos 02 focos (verde e vermelho) no caso de
pedestres e os resultados deverão estar de acordo com a ABNT NBR 7995.

6.1.6. Hermeticidade

6.1.6.1. O grupo focal deverá ser submetido a uma vazão de 500 cm3/min por bico, através de 8 bicos. a uma distância de

1 .0 metro por 6 horas, não deverá conter após o teste mais de 5 cm' de água no interior dos 03 focos.

6.1.7. Aderência

6.1.7.1. Todos os componentes pintados deverão apresentar no ensaio de aderência conforme ABNT NBR 11003

resultados no mínimo igual a GR. l B.

7. MÓDULO FOCAL VEICULAR E PEDESTRE A LED - DE 200 MM . COM FRESNEL

7.1. Pictogramas

7.1.1 O pictograma deverá ser obtido diretamente pela disposição dos LEDs sobre a placa de circuito impresso, ou

através de máscara instalada no interior da lâmpada LED.

7.1.2. Os Módulos serão considerados como um conjunto formado pelos seguintes elementos: placas de circuito
impresso com os LED e circuitos de fonte de alimentação, proteções mecânicas e elétricas. terminal de conexão.
lente e caixa de acondicionamento (carcaça).
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7.1.3. O Módulo LED deve formar um produto único que. funcionalmente, deve equivaler ao conjunto óptico (refletor L

lente + lâmpadas de foco semafórico.

7.1.4. Os Módulos LED deverão ser de 200 mm de diâmetro

7.1.5. Os LED devem ser do tipo SMD (Surface Mount Device - Dispositivos Montados em Superfície)

7.1.6. Deverá acompanhar o produto, um catálogo (data sheet) do fabricante do LED. indicando a procedência. método

de fabricação e demais dados técnicos de seu funcionamento e componentes.

7.1.7. O encapsulamento do LED deverá ter proteção UVA, ser incolor e não tingido

7.1.8. Devem propiciar instalação em grupos focais convencionais e também circulares (Tipo SEMCO)

7.1.9. Os módulos focais a LED devem ser projetados de maneira a garantir o seu adequado funcionamento nas mais

diversas condições de meio ambiente externo, tais como chuvas. ventos, incidência solar direta sobre os grupos

fecais, vibrações mecânicas etc.

7.1.10. A lente deve ser incolor, de material em policarbonato não reciclado, com proteção UV. devendo suportar, sem

danos. uma exposição solar direta por um período superior a cinco anos

7.1.11. O módulo focal deve ser composto por um ou mais conjuntos ópticos Fresnel, que distribui e colima os feixes
uminosos.

7.1.12. Os Módulos LED devem operar na tensão elétrica de 220 VCA, com tolerância de t 20%, e. freqüência de 60 Hz
t5%

7.1.13. A alimentação elétrica dos módulos focais LED deve ser feita através da saída dos controladores, por chaves
contactoras ou chaveamento eletrõnico (Triacs).

7.1.14. O prometo do módulo focal veicular e de pedestres deve levar em consideração as características funcionais de

operação em modo piscante, o circuito de monitoração de verde e de monitoração de vermelho. existentes em

alguns controladores detráfego.

7.1.15. Caso seja necessário, deve ser utilizado um dispositivo de compensação no módulo LED para adequação aos
controladores semafóricos existentes que utilizem Triacs garantindo assim o funcionamento das proteções do

controlador.

7.1.16. No caso de um mau funcionamento da fonte do módulo focal LED, que impeça que a lâmpada acenda, a fonte
deve ser "visível" ao controlador. de modo que este entenda que a lâmpada está apagada, como também. faça

com que o controlador entenda que está ligada erroneamente. '
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7.1.17. A

ig

potência nominal de cada conjunto óptico veicular verde e vermelho dever ser igual ou inferior a 1 0 W e amarelo
ual ou inferior a 1 5 W

7.1.18. O Fator de Potência deve ser maior que 0.92 para cada lâmpada LED veicular nas condições operacionais de

temperatura 25'C e de tensão especificada no item 4.1 .

7.1.19. Os módulos focais a LED veiculares devem possuir proteção contra transientes, surtos de tensão na alimentação

e outras interferências elétricas, conforme a ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

7.1.20. Os módulos fecais a LED deverão operar na temperatura ambiente de - 20'C a 60'C e umidade relativa do ar de

até 95%, sem prejuízo para os seus componentes.

7.1.21. A resistência elétrica do isolamento dos Módulos LED não pode ser inferior a 2,0 M, e também não influir no

perfeito funcionamento do controlador eletrõnico de tráfego.

7.1.22. A taxa de distorção harmónica (THDI não deve ser superior a 20%

7.1.23. Os tempos de liga e desliga (Turn-on e Turn-off time) deve ser menor que 50 ms

7.1.24. Os cabos de alimentação dos Módulos LED devem obedecer à coloração especificada nos módulos (verde
amarelo e vermelho).

7.1.25. Os níveis de intensidade luminosa e as coordenadas cromaticidade, devem estar de acordo com a ABNT NBR
15889

7.1.26. O equipamento a LED a ser entregue deve ser submetido aos ensaios descritos na ABNT NBR 15889 e abaixo

relacionados. Tais ensaios devem ser executados por entidades qualificadas para essa realização (universidades,
institutos ou laboratórios). cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente reconhecidas em

âmbito nacional e/ou internacional. Após os ensaios, deve ser emitido laudo e/ou certificado comprobatório dos

testes realizados e seus resultados. Esse laudo/certificado deverá integrar a documentação sobre o produto a ser
p ratrpri i 10 '

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Bum in / Funcionamento

Intensidade luminosa

Fatorde potência.
Potência nominal da corrente de consumo

Cromaticidade.

Imunidade a transiente.

Resistência a calor.

Resistência a umidade.

7.2. Garantia

7.2.1 60 (sessenta) meses contra defeitos de fabricação da data de implantação do equipamento
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Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vilalndustrial - CEP 13035-270 - Campinas/SP

Fone:(19)3772-4000
Site: www.emdec.CQH:bt



Memorial Descritivo Execução de Obra -- Sinalização Semafórica -- Página 10 de 50

lêpEMDEC
7.2.2. Degradação da intensidade luminosa para as lâmpadas a LED: ao longo do período de garantia, o decréscimo da

intensidade luminosa da lâmpada LED não deverá ser superior a 30% do valor indicado ABNT NBR 15889.
Intensidade Luminosa para lâmpadas a LED

7.3. Ensaios, Métodos de Ensaio e Inspeção

7.3.1. Ensaios

7.3.1.1. Os grupos fecais poderão ser submetidos aos seguintes ensaios

7.3.1.1.1 Bum-in / Funcionamento para Grupo Focal a LED

7.3.1.1.1.1 As lâmpadas LED deverão ser energizadas permanentemente (ciclo operacional de 100%), por um período

mínimo de 24 horas. à temperatura de 60'C.

7.3.1.1.1.2. Após o período de bum-in. deverá ser atestado o funcionamento das lâmpadas nas condições operacionais

de temperatura de 25'C e faixas de tensão especificadas.

7.3.1.1.2. Intensidade Luminosa

7.3.1.1.2.1 . Medir a intensidade luminosa

7.3.1.1.2.2. O foco e o medidor deverão estar montados em um goniõmetro e distanciados 4 m entre si

7.3.1.1.2.3. Para cada par de ângulos indicado na Tabela de Lâmpadas a LED Veicular, Tabela de Lâmpadas LED

Pedestre, Tabela de Lâmpada Incandescente Veicular e Tabela de Lâmpada Incandescente Pedestre, do
item 7.2. deste memorial, as amostras dos focos deverão ser energizadas por l min e a medição

efetuada. Desligar o foco para reajustar o ângulo e repetir o procedimento. Os resultados deverão ser

superiores aos valores das tabelas supracitadas, após a correção da medida pela distância entre a
amostra e o medidor

7.3.1.1.3. Cromaticidade

7.3.1.1.3.1. Medir a Cromaticidade (coordenadas): Posicionar o medidor alinhado com o eixo óptico do foco e a uma
distância de 30 cm do foco. Manter o foco energizado à tensão nominal por 10 min. E efetuar a medição. Os

resultados deverão estar conforme o item 8, deste memorial, para as lâmpadas a LED veiculares e pedestre

e para lâmpadas incandescente veiculares e pedestre.

7.3.1.1.4. Estanqueidade para Grupos Focal a LED: O grupo focal deve ser submetido a uma vazão de 500 cm3/minuto

por bico. através de 08 bicos, a uma distância de l metro por 6 horas. O grupo focal após o teste não deverá
conter mais que 5 cm3 de água no interior dos 03 módulos.
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7.3.1.1.5. Fator de Potência para Grupo Focal a LED: Deverá ser medido o fator de potencia das lâmpadas LED devem

estar de acordo com o especificado.

7.3.1.1.6. Determinação de Densidade para Grupo Focal de Policarbonato com Lâmpada a LED: Os corpos de prova

retirados da caixa blindada serão submetidos à análise, conforme ASTM D792 para determinação da

densidade do material utilizado para confeccionar o grupo focal.

7.3.1.1.7. Identificação do Polímero para Grupo Focal de Policarbonato com Lâmpada a LED: Os corpos de prova
retirados da caixa blindada serão submetidos à análise, conforme o método espectro fotometria no
infravermelho para determinação da composição do material utilizado para fabricação do grupo focal.

7.3.1.1.8. Determinação Limite de Resistência a Tração para Grupo Focal de Policarbonato com Lâmpada a LED: Os

corpos de prova retirados da caixa blindada serão submetidos ao ensaio de tração conforme ASTM D638 para

determinação dos parâmetros descritos abaixo.

a. Limite de resistência a tração

b. Módulo de elasticidade à tração

c. Alongamento

7.3.1.1.9. Limite de Resistência a Flexão para Grupo Focal de Policarbonato com Lâmpada a LED: Os corpos de prova

retirados da caixa blindada serão submetidos ao ensaio de flexão conforme ASTM D790 para determinação

dos parâmetros descritos abaixo.

a. Resistência a flexão no limite elástico

b. Módulo de flexão

7.3.1.1.10. Resistência ao Impacto para Grupo Focal de Policarbonato com Lâmpada a LED: Os corpos de prova deverão

ser ensaiados conforme ASTM D 256-03 para determinação da resistência ao impacto lzod original e após

exposição ao intemperismo artificial por 500 horas, conforme ASTM G 1 55-00ael - ciclo l

7.3.1.1.10.1 Os valores encontrados deverão ser superiores aos descritos abaixo

a. Original: 250 J/ml

b. Após exposição ao intemperismo artificial de 500 horas: 80 J/m

7.3.1.1.11 Potência Nominal da Corrente de Consumo para Grupo Focal a LED: As medidas deverão ser feitas nas

condições operacionais de temperatura a 25'C e devem ser inferiores as estabelecidas

7.3.1.1.12. Imunidade a Transiente para Grupo Focal a LED: As lâmpadas veiculares a LED deverão ser submetidas a

uma tensão de 300 Vca, por um período de 10 segundos. após o qual deverá ser verificado o seu
funcionamento.
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7.3.1.1.13. Resistência a Calor para Grupo Focal a LED: A lâmpada veicular a LED deverá ser submetida a um choque

térmico, com ciclo de variação da temperatura entre -10' C a 60' C e umidade relativa do ar de 90%.

Deverão ser feitos no mínimo 20 ciclos de 30 minutos de elevações e 30 minutos de decréscimos. Após o

choque térmico deverá ser verificada a intensidade luminosa nos pontos de medida descritos abaixo.

Ponto l

5o

ângulo vertical(abaixo)

ângulo horizontal(eixo central)

Ponto 2: ângulo vertical(abaixo)
5o

ângulo horizontal(eixo centrall
: +15o

7.3.1.1.14. Inspeção Dimensional para Grupo Focal a LED e Incandescente: Consiste na medição das dimensões da
amostra.

7.3.1.1.15. Expressão dos Resultados

7.3.1.1.15.1. A CONTRATADA deverá apresentar laudos realizados por institutos ou órgãos nacionais com credencial do

INMETRO. de todos os itens desta especificação. Caso o laboratório realize os ensaios em laboratórios

terceirizados, deverá constar no laudo o ensaio realizado especificando o Instituto credenciado pelo
INMETRO ou credenciada na ABIPTI

7.3.1.1.15.2. A apresentação dos laudos fica condicionada a solicitação da CONTRATANTE

8. CONTADOR REGRESSIVO

8.1. Controlador

8.1.1 Microprocessador de 4 Mhz precisão de contagem de + 0,5 segundo

8.1.2. Bateria interna para manter tempo do regressivo

8.1.3. Alimentação bi-volt 1 1 0/220 VAC 50/60 Hz, selecionável por chave ou automática

8.2. Dígitos

8.2.1. Dimensão: 300x170 mm

8.2.2. Quantidade de LEDs: 12 por segmento

8.3. Display
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8.3.1 Quantidade de dígitos: 02 (indicação de até 90 segundos)

8.3.2. Dimensão: 300x400 mm

9. GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE A LED COM REGRESSIVO

/iSTo rRruf~ll'.ó

11-:=(11--- {! .1

''--h

9.1 Estas especificações estabelecem as características básicas dos Grupos Focais para Pedestre com contador

Regressivo.

9.2. GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE COM LÂMPADA A LED E CONTADOR REGRESSIVO: o conjunto formado

pelos seguintes elementos

a.

b

c.

d.

e.

f.

Placas de circuito impresso com circuitos de díodos LED

Fonte de alimentação.

Proteções mecânicas e elétricas.
Terminais de conexão.

Lente.

Caixa de acondicionamento(carcaças.

9.3. O GRUPO FOCAL: deverá ser formado por 02 módulos que funcionalmente são idênticos aos focos de um
semáforo para pedestre.

9.3.1 O foco vermelho. além do seu píctograma tradicional (Mão Espalmada - adotado na cidade de Campinas). deverá

adicionalmente sinalizar o tempo restante da travessia, através de um display numérico, com no mínimo dois

dígitos na cor verde. Este tempo deverá ser medido pelo GRUPO a cada ciclo e mostrado no ciclo seguinte com o

valor inicial do contador regressivo.

9.3.2. O foco verde apresentará o pictograma tradicional de permissão de atravessar a via através de LEDA

9.4. Requisitos Gerais
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9.4.1 O GRUPO deverá possuir cabo de alimentação de seção mínima de 1,5 mm:. com comprimento de pelo menos 50

cm, com a terminação do cabo para fixação em barras de bornes de 2.5 mm:.

9.4.2. Os cabos de alimentação do Grupo Focal para pedestre a LED deverão obedecer à colocação em conformidade

com as cores das lâmpadas jverde ou vermelho).

9.4.3. Deve possuir 04 fios

a.

b

c.

d

Vermelho: para alimentação da fase vermelha.

Verde: para alimentação do contador regressivo, quando na fase verde

Laranja: para a alimentação do supressor do regressivo.

Branco: para comum do circuito de alimentação.

9.4.4. O supressor de regressivo será acionado por comando do controlador, 127 ou 220 V, ligado ao canal do fio

laranja. Enquanto esse pulso for verdadeiro, a lâmpada mostrará os caracteres

9.4.5. Os Grupos devem funcionar em qualquer controlador de transito eletrõníco nacional ou internacional (exemplos
Tesc, Digicon, Datapron e Peek, entre outros).

9.5. Requisitos Específicos

9.5.1. Pictogramas

9.5.1.1. O pictograma deverá ser obtido diretamente pela disposição dos LEDA sobre a placa de circuito impresso

9.5.1.2. A distribuição e ligações em série dos díodos LED (circuito LEDA deverão ser feitas de maneira que a falha de um

circuito não resulte na desconfiguração do pictograma.

9.5.2. Tecnologia LED

9.5.2.1. Os díodos LED deverão utilizar tecnologia AllnGaP (Alumínio Índio Gálio Fósforo) para as cores vermelho e a

tecnologia InGaN (índio Gálio Nitrogênio) para a cor verde.

9.5.2.2. O encapsulamento do díodo LED deverá ter proteção UVA e deverá ser incolor, não tingido

9.5.3. Funcionamento

9.5.3.1. Durante o intervalo em que o foco vermelho estiver energizado, deverá ficar aceso o pictograma correspondente
na cor vermelha, de proibição de travessia.

9.5.3.2. Durante o intervalo em que o foco verde estiver energizado, deverá ficar aceso o pictograma correspondente, no

outro foco, um display de no mínimo 02 dígitos. na cor verde. que mostrará o tempo restante da travessia, com
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resolução de um segundo. O tempo
ciclo anterior

mostrado no Início de cada período verde deverá ser o tempo .aprendido no

9.5.3.3. Exige-se uma precisão mínima de 500 ppm (quinhentas partes por milhão) nas indicações do contador regressivo

de forma a se ter sempre a mesma indicação em vários GRUPOS FOCAIS conectados em paralelo a uma mesma
saída do controlador de trânsito.

9.5.3.4. Caso o tempo regressivo supere a capacidade do display, este deverá indicar seu valor máximo (99 para um
display de 02 dígitos)

9.5.3.5. Caso o tempo regressivo, aprendido num ciclo, seja inferior a 3 segundos, o software do equipamento deverá
despreza-lo, devendo mostrar o caractere "-"

9.5.3.6. O GRUPO FOCAL deverá manter o valor do tempo regressivo, mesmo na falta de energia elétrica, por um período
mínimo de 12 horas

9.5.3.7. O regressivo não deverá mostrar o numeral "0" à esquerda abaixo dos 10 segundos

9.5.3.8. Para o funcionamento do bloqueio da contagem, deverá dispor de uma entrada, que será conectada ao
controlador, e por esta, o controlador enviará pulsos para acionar a lógica de bloqueio. Ao entender o pulso, o

contador deverá mostrar "- -', e assim permanecer até que o controlador cesse o comando, voltando o regressiva

para seu funcionamento normal. Se ocorrer de o tempo captado pelo regressivo for menor do que está vigente no

controlador de tráfego, o dispositivo deverá realizar a contagem regressiva normalmente, e, enquanto o não
houver a transição para o vermelho piscante, o carácter "- -" deverá ser mostrado.

9.5.3.9 O relógio regressivo deve estar montado no módulo vermelho e. quando em funcionamento, indicando a travessia.

deve apresentar a cor verde. O dispositivo deverá ser capaz efetuar a medida do tempo de duração da fase verde
de pedestre, acionada pelo controlador de tráfego, no máximo em 03 ciclos. Quando estiver neste modo. o

regressivo deverá mostrar a informação "- -". Ao dar início à operação, o dispositivo deverá mostrar o tempo total
captado do controlador e então iniciar a contagem regressiva. A contagem terminará com o tempo "l" e, na

sequência, a indicação de vermelho piscante. Não é permitido ao contador mostrar "00" ou "- -" no final da

contagem ou na transição para vermelho piscante. O carácter "- -" somente será mostrado conforme as situações
declaradas acima.

9.5.4. Características Elétricas

9.5.4.1 A alimentação elétrica nominal e frequência do módulo focal será de 20% e freqüência do CONTADOR
REGRESSIVO será de 1 10 ou 220 VCA t 20%, e 60 Hz t 5%

9.5.4.2 A distribuição dos díodos nos circuitos LED do módulo focal pedestre deverá permitir operação normal para a
condição de falha de até 10% dos LEDs.

9.5.4.3. Qualquer anomalia em um díodo LED não deverá resultar em apagamento superior a 5% do total de díodos LED
do módulo focal pedestre.
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9.5.4.4. A potência nominal de cada um dos módulos focais deverá ser igual ou inferior a ll W, na tensão nominal de

operação.

9.5.4.5. O fator de potência do módulo focal não deverá ser inferior a 0,90, quando operada em condição nominal de
tensão e temperatura para pictograma verde e 0.6 para pictograma vermelho

9.5.4.6. O módulo focal deverá possuir proteção contra transientes. surtos de tensão na alimentação e outras

interferências elétricas. de acordo com a ABNT NBR 5410

9.5.4.7. O módulo focal deverá operar na temperatura ambiente de -10'C a 40'C e umidade relativa do ar de até 90%.

sem prejuízo para os seus componentes.

9.5.5. Característica Fotométricas

9.5.5.1 A intensidade luminosa dos pictogramas dos MÓDULOS FOCAIS A LED PARA PEDESTRE VERDE

CONTADOR REGRESSIVO deverá ser igual ou superior aos valores mínimos definidos na Tabela l .

Intensidade Luminosa Mínima / Lâmpada Led Pedestre

Intensidade luminosa(candeia)igulo Horizontal (em
relação ao eixo central) VerdeVermelho

1201000
6040t 15
2020t 25

Tabela l

relação a eixo central)

5

9.5.5.2. A cor dominante emitida pelo GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE COM LÂMPADA A LED E CONTADOR
REGRESSIVO deverá obedecer aos intervalos especificados na Tabela 2.

Cor Dominante

Comprimento de Onda (nm)
620 -680
490- 510

Tabela 2

Cor

Vermelho

Verde

9.5.6. Ensaios

9.5.6.1. O Módulo Focal l deve ser submetido aos seguintes ensaios

9.5.6.1.1 Ensaio Dimensionar: Consistirá da medição das dimensões da amostra e da análise de conformidade

9.5.6.1.2. Ensaio Elétrico Inicial
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a. Verificar o funcionamento da amostra com tensão nominal.

b. Aplicar tensão de 1 .0 KVA, 60 HZ, por l minuto. entre todos os terminais de alimentação curto-circuitados
e a carcaça aterrada

c. Verificar o funcionamento da amostra com tensão nominal.

9.5.6.1.3. Ensaio climático / Bum-in / resistência ao calor

a.

b.

c.

Submeter a amostra do Módulo Focal para Pedestre a LED à temperatura de 50'C por um período de 24

horas. Manter a amostra energizada com tensão nominal durante todo este período verificando o seu
funcionamento

Submeter a amostra desenergizada a 50'C por um período de 30 min, baixar rapidamente a temperatura

para -10'C e mantê-la por mais 30 mln. Repetir este procedimento 10 vezes e verificar o funcionamento
da amostra com tensão nominal.

Os blocos Semafóricos a LED deverão ser submetidos a um choque término, com ciclo de variação da

temperatura entre -1 0' a 50'C e umidade relativa do ar de 90%.

9.5.6.1.4. Ensaio Elétrico Final

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Verificar o funcionamento da amostra com tensão nominal.

Aplicar tensão de 1.0 KVCA, 60 Hz, por l minuto, entre todos os terminais de alimentação curto-

circuitados e a carcaça aterrada

Verificar o funcionamento da amostra com tensão nominal

Aplicar por um período de 10s uma tensão 50% acima da nominal e verificar o funcionamento.

Verificar o funcionamento variando-se a tensão nominal em t 20% e a frequência nominal em t 5%

Medir a Potência Aparente de entrada IS em VA), com tensão nominal.

Calcular o Fatos de Potência como sendo a razão entre as potências ativa e aparente. Os resultados
deverão estar conforme o item 6.1 .5 deste memorial.

9.5.6.1.5. Ensaio Fotométrico

a. Após o período de bum-in, deverá ser verificado o comprimento de onda da cor dominante no espectro da

luz emitida pelos Módulos Focais a LED conforme indicado no item 7 deste memorial.

b. A medição deverá ser realizada nas condições operacionais de temperatura a 25' C e tensão nominal e
devem estar de acordo com os valores da Tabela 2, do item 9.5.5.2 deste memorial.

C Após o período de bum-in, deverá ser feita a verificação dos valores da intensidade luminosa dos pontos
de medida indicados na Tabela 1. 0 foco e o medidor deverão estar montados em um goniõmetro e
distanciados 4 m entre si. Para cada par de ângulos indicado na Tabela 1, do item 9.5.5.1 deste
memorial, as amostras dos focos deverão ser energizadas por l min e a medição efetuada. Desligar o

foco para reajustar o ângulo e repetir o procedimento. Os resultados deverão ser superiores ai)s valores

das tabelas, supracitadas. após a correção da medida pela distância entre a amostra e o medidor.
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9.5.6.1.6. solação: No caso do módulo semafórico a LED utilizar carcaça metálica, deverá ser verificado a rigidez

dielétrica, através da aplicação de uma tensão de 1500 VCC, pelo período de l minuto, entre todos os

terminais colocados em curto circuito e a carcaça.

9.5.6.1.7. Ensaio de Hermeticidade

a. Durante 6 horas, as amostras devem ser submetidas a latos de água, com vazão total de 4 Umin. através

de 08 bicos posicionados a l m de distância.

b. O volume de água encontrado, não pode ser superior a 5 cm2

9.5.6.2. Expressão dos Resultados

9.5.6.2.1 A contratada deverá apresentar laudos realizados por institutos ou órgãos nacionais, credenciados pelo
INMETRO, dos itens desta especificação. A apresentação dos laudos fica condicionada a solicitação da
CONTRATANTE.

9.5.6.2.2. No caso do laboratório realizar os ensaios em laboratórios terceirizados, deverá constar no laudo o ensaio

realizado. especificando o instituto credenciado pelo l NMETRO ou credenciada na ABIPTI

SUPORTES

10.1. Simples(101.6/ 114,31 mm

l0.2.

l0.3.

Ouplo 1101,6 / 114.31 mm

Basculantes (101 ,6) mm

l0.4. Os suportes deverão atender a norma ABNT NBR 7995
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1 1.

l l.l

COLUNAS E BRAÇOS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÕRICA

Colunas e braços projetados completos para suporte de sinalização semafórica de trânsito

11.2. Material

11.2.1 As peças serão confeccionadas com chapas de aço carbono com costura, conforme norma ABNT NBR 6591

espessura mínima de 4,5 mm exceto as tampas de vedação que serão em PVC.

com

11.3. Tratamento Superficial

11 .3.'t. Para proteção contra corrosão, as peças deverão ser submetidas a galvanização a quente, após as operações de

furação e soldagem.

11.3.2. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo a superfície apresentar

uma deposição média de 400 gramas de zinco por metro quadrado e 350 gramas de zinco por metro quadrado
nas extremidades da peça.

11.3.3. A galvanização não deverá separar-se do material base quando submetido ao ensaio de aderência pelo método
de dobramento.

11.3.4. A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir falhas de zincagem. No ensaio de Preece, as peças

deverão suportar no mínimo 06 imersões, sem apresentar sinais de deposito de cobre. Os parafusos e porcas

deverão suportar um mínimo de 04 imersões.

11.3.5. A espessura da galvanização deverá ser de no mínimo 551im

11.3.6. Os materiais estão de acordo com a NB-25, EB-182 e EB-344

11.4. Ensaios

1 1.4.1. Material

11 .4.1.1. Composição Química

11.4.1.1.1.1 Deverão ser efetuados ensaios para determinação da composição química do material e os resultados

deverão satisfazer ao especificado na ABNT NBR 6006:

Mín.

0,08 %

Máx.

0.23 %
0.M %
0,05 %

Teor de Carbono:

Teorde Fósforo:

Teorde Enxofre:

Àé S/A
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Teor de Manganês:

Teorde Silício:
0,3,0 % 0,90 %

o,10%

11 .4.1.1.2. Propriedades Mecânicas

11.4.1.1.2.1 Deverão ser efetuados ensaios de acordo com a ABNT NBR 6252 para determinação das propriedades

mecânicas do material e os resultados deverão satisfazer ao abaixo especificado

a.

b.

c.

Limite de escoamento mínimo: 180 Mpa.

Limite de resistência à tração mínimo: 320 Mpa

Alongamento mínimo após ruptura: 23%.

11.4.1.1.2.2. O ensaio de achatamento, realizado de acordo com a ABNT NBR 6154, não deverá apresentar fissuras nas

superfícies internas ou externas dos tubos. Além disso, não devem aparecer evidências de esfolheamento.
falta de solidez ou defeitos de solda no decorrer dos ensaios.

1 1.4.1.1.3. Revestimento

11.4.1.1.3.1 As peças deverão ser ensaiadas em laboratório de acordo com as seguintes normas

a.

b.

c.

d.

Peso da camada de zinco: ensaios de acordo com a ABNT NBR 7397.

Aderência da camada de zinco: ensaios de acordo com a ABNT NBR

dobramento.

Uniformidade da camada de zinco: ensaios de acordo com a ABNT NBR 7400.

Espessura da camada de zinco: ensaios de acordo com a ABNT NBR 7399.

7398 Método do

1 1.4.1.1.4. Dimensões

a.

b.

Dimensões deverão atender a planilha de itens.
Dimensões deverão ser de acordo com os desenhos

12.

12.1

CONTROLADOR ELETRONICO DE TRÁFEGO (8 FASES)

Especificação técnica que estabelece as condições técnicas funcionais mínimas para efeito de fornecimento de
controladores semafóricos de tráfego

12.2. Descrição do Sistema

12.2.1. O controlador semafórico deverá estar configurado para operar, pelo menos, nas 03 seguintes situações

especificas:
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b.
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como controlador semafórico isolado.

como controlador de um semáforo que integra uma rede de semáforos coordenados.

como controlador de um semáforo que integra uma rede conectada a uma Central de Trânsito jmodo

centralizado).

12.2.2. Para o caso "b" do item 12.2.1, deste memorial, o sistema coordenado de controladores, denominado rede

semafórica. deverá apresentar um equipamento denominado "controlador referencial" (controlador - mestres que

será responsável pela operação sincronizada e coordenada de todo o conjunto de controladores que compõem a

rede semafórica. A flm de viabilizar esse objetivo. o controlador - mestre deverá enviar seu horário para a rede de
sincronismo a cada minuto exato. Os demais controladores de sistema, designados como "controladores - locais"

jcontroladores - escravos). copiam o horário transmitido pelo controlador mestre.

12.2.3. Para o caso "c" do item 12.2.1, deste memorial, o sistema coordenado de controladores. denominado de rede

semafórica, deverá permitir a comunicação com uma central de trânsito que será responsável pela operação.

programação, visualização e supervisão de toda a sua rede semafórica.

12.2.4. Qualquer controlador deverá ser programado para operar como controlador-mestre ou como controlador-escravo

sem qualquer alteração de hardware.

12.2.5. O controlador também deverá permitir que seu relógio seja acertado através de GPS, sendo obrigatório que o

módulo a ser incorporado possa ser acomodado dentro do gabinete do controlador, podendo apenas sua antena

para sinal com o satélite ficar externa ao mesmo. Ainda assim, deve existir possibilidade de proteger o cabo e a
antena de vandalismo. mesmo com o controlador instalado em coluna, mesmo em altura baixa, ou instalado em
base de concreto.

12.2.6. Com o acerto de relógio através de GPS os controladores devem permitir sincronismo sem a necessidade de

cabos, desde que se instale um GPS por controlador, ou ainda permitir a possibilidade de instalar apenas um GPS

por rede de controladores, dessa maneira um único GPS deve manter um grupo de controladores com seus

relógios perfeitamente sincronizados.

12.3. ' Características Técnicas Básicas

12.3.1. Considerações Gerais

12.3.1.1 O equipamento deverá ser controlador de tráfego de tecnologia digital em estado sólido, dotado de

microprocessador e/ou microcontrolador e de relógio digital. O microprocessador e/ou microcontrolador
adotado deverá ser largamente utilizado no mercado nacional.

12.3.1.2. Serão admitidas as estratégias de controle por estágios, por grupos semafóricos, intervalos luminosos ou por

qualquer outra estratégia de controle, desde que o controlador proposto seja capaz de atender todos os
requisitos funcionais determinados
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12.3.1.3. Nas especificações. os requisitos foram descritos considerando-se que a estratégia adotada seria a de

controle por estágios. portanto, no caso de uma proposta baseada em outra estratégia de controle, a mesma

deverá ser capaz de viabilizar todos os requisitos funcionais que estão sendo determinados para a estratégia

de controle porestágios.

12.3.1.4. Desde que os requisitos funcionais sejam atendidos não haverá predileção por uma ou outra estratégia

12.3.2. Painelde Facilidades

12.3.2.1 Deverão existir no controlador, e possuir fácil acesso. as seguintes facilidades operacionais

a

b.

c.

Disjuntor para ligar/desligar as lâmpadas dos grupos focais sem desligar os circuitos lógicos do
controlador.

Disjuntor geral para ligar/desligar todo o controlador.
Chave modo amarelo intermitente

12.3.2.2. Os elementos indicados nas alíneas "a
devidamente identificados.

'b" e "c", do item 12.3.2.1, deste memorial, deverão estar

12.3.3. Construção

12.3.3.1 O controlador deverá utilizar circuitos integrados e ser montado em placa de circuito impresso tipo plug-in
inclusive suafonte

12.3.3.2. Os conectores de todos os módulos deverão possuir, no mínimo, terminações banhadas a ouro para evitar

mau contato e devem permitir pelo menos 1 .000 inserções, conforme especificação técnica do seu fabricante.

12.3.4. Teste de Verificação

12.3.4.1 A intervalos periódicos, o controlador deverá efetuar testes de verificação no microprocessador e nas

memórias que compoem o sistema. Identificando uma falha. o controlador deverá tomar as providências

cabíveis de acordo com a gravidade de falha detectada, registrando a ocorrência na memória do controlador
para posteriorconsulta.

12.3.5. Acionamento de Lâmpadas

12.3.5.1 Quando do uso de lâmpadas a LED, estas poderão ter potência nominal entre 5W e 20W sem que a baixa

potência implique em mau funcionamento do controlador de tráfego ou sem que seja necessária a adição de

uma carga em série ou em paralelo com a lâmpada a LED para que o controlador possa funcionar
corretamente

12.3.6. Modularidade dos Módulos de Potência dos Grupos Semafóricos
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12.3.6.1 Os controladores deverão apresentar uma configuração que permitam receber módulos de potência,

acionamento das lâmpadas dos semáforos, para que os mesmos possam controlar no mínimo 02 fases
semafóricas.

Os gabinetes e os chassis de cada controlador deverão ser proporcionais à capacidade do número de fases
solicitados na planilha de descrição.

12.3.6.2.

12.3.7. Base de Tempo dos Parâmetros Programáveis

12.3.7.1 As temporizações programáveis do controlador deverão ser derivadas do seu relógio interno. nas quais o
"segundo" deverá ser utilizado como a maior unidade de incremento do tempo verde (não serão aceitas
programações que usem frações de tempo maiores para incremento dos estágios) e deverá ser utilizado o

"décimo de segundo" para as programações dos entreverdes (amarelo, vermelho intermitente e vermelho geral
de seguranças e do tempo de extensão de verde para os estágios com tempos variáveis (não serão aceitas

programações que usem frações de tempo maiores para incremento dos entreverdes ou das extensões de
verde para os estágios com tempos variáveisl.

12.3.8. Modo Intermitente por Hardware

12.3.8.1 O equipamento deverá possuir um circuito independente, aqui chamado de Módulo Intermitente por Hardware,

que deverá permitir a condição operacional de amarelo intermitente mesmo na falta da "CPU" e/ou dos

módulos de potência. Deverá fazer parte deste módulo as contatoras para chaveamento de segurança dos
circuitos dos focos verdes dos módulos de potência.

12.3.9. Verdes Conflitantes

12.3.9.1.

12.3.9.2.

Deverá ser possível configurar uma Tabela de Verdes Conflitantes. a qual deverá ter a função de indicar quais

grupos semafóricos poderão ter verdes simultâneos e quais grupos não poderão ter verdes simultâneos.

A Tabela de Verdes Conflitantes deverá ser específica e independente da Tabela de Associação de Grupos

Semafóricos x Estágios. Não serão aceitas soluções que deduzem a Tabela de Verdes Conflitantes a partir da

Tabela de Grupos Semafóricos x Estágios. '

12.3.9.3. A constatação da presença de uma situação em que a Tabela de Verdes Conflítantes não esteja sendo
respeitada deverá conduzir o controlador para amarelo intermitente em no máximo l segundo. Essa condição
de amarelo intermitente deverá ser executada através do Módulo Intermitente por Hardware.

12.3.9.4. Monitoração dos Focos Vermelhos dos Grupos Semafóricos

12.3.9.4.1. Deverá existir circuito de monitoração dos focos vermelhos dos grupos semafóricos, de tal forma que o
controlador deverá entrar no modo amarelo intermitente no caso de ausência da cor vermelha.

12.3.9.4.2. Deverá ser possível definir quais fases são de pedestres com o intuito de poder determinar se, e quais fases

de pedestres. deverão levar o controlador à sinalização de emergência (modo amarelo intermitente) pela falta
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de lâmpada de vermelho. Entretanto, mesmo que seja programado no controlador que a falta de uma

determinada fase não deve conduzir o controlador ao amarelo intermitente, deve ser registrada sua ocorrência

12.3.10. Falha de Energia

12.3.10.1 Quando ocorrer falta de energia elétrica a programação interna deverá ser mantida

12.3.11. Sequência de Partida

12.3.11.1 Quando as lâmpadas dos grupos focais forem energizadas jindependentemente se o controlador estava ligado

ou não) ou ao restaurar a energia no controlador à normalidade. os grupos semafóricos veiculares antes de

mudarem para o estágio requerido deverão permanecer 3 segundos em amarelo intermitente (os grupos de

pedestres deverão permanecer apagados durante este período), seguidos por 5 segundos de vermelho integral

em todos os grupos semafóricos. inclusive de pedestres.

12.3.12. Saída do Modo Intermitente

12.3.12.1. Independentemente do motivo que tenha conduzido o controlador ao modo intermitente, ao retomar a

normalidade deverá impor a sequência de partida.

12.3.1 3. Detectores de Pedestres (Botoeiras)

12.3.13.1. O detector de pedestres consiste em um conjunto de botões (botoeiras) instalados em locais de travessia de

pedestres. Estes botões ao serem pressionados, transmitem ao controlador uma solicitação de tempo de verde

para os pedestres através de estágios ou intervalos adequados (estágios/intervalos dependentes de
demandas).

12.3.13.2. A solicitação de demanda de pedestres, através de detector de pedestres, ocorrida após ocorrência do estágio

correspondente lou. no caso da sua não ocorrência, após sua omissão) deverá ser memorizada pelo
controlador, o qual deverá propiciar o estágio requerido no próximo ciclo.

12.3.13.3. A solicitação de demanda deverá ser cancelada quando o controlador atender tal solicitação

12.3.13.4. A solicitação de demanda ocorrida durante o verde do estágio requerido deverá ser desconsiderada pelo

controlador, salvo se for programado com possibilidade de extensão de verdes.

12.3.13.5. A solicitação de demanda ocorrida durante o entreverdes do estágio requerido deverá ser memorizada pelo
controlador, conforme item 1 2.3.1 3.2, deste memorial.

12.3.13.6. A solicitação de demanda ocorrida antes do estágio requerido (salvo durante o entreverdes do estágio
imediatamente anterior) deverá ser atendida pelo controlador no próprio ciclo.
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12.3.13.7. Toda e qualquer interface entre botoeira e o controlador deverá. obrigatoriamente ser parte integrante do

controlador

12.3.14. Detectores Veiculares

12.3.14.1. O controlador deverá dispor de recurso que propicie a ocorrência de estágios/intervalos em função de

demanda gerada por detectores veiculares como extensão a ser incorporada ao controlador, sem que seja

necessária qualquer alteração no controlador, apenas a adição de placas.

12.3.14.2. Um detector veicular significa o conjunto de circuitos eletrõnicos constituído por placa de detecção e laço

Indutivo, instalado numa seção especifica de via com até quatro faixas de rolamentos, capaz de detectar ã

presença do fluxo de tráfego veicular.

12.3.14.3. Os laços indutivos deverão ser monitorados através de placas de detecção, as quais deverão ser do tipo

multicanais (possuir no mínimo 04 canais), ter microprocessador próprio e possuir recursos de sintonia e
calibração automática e ajuste de sensibilidade

12.3.14.4. A abrangência de detecção deverá compreender desde motocicletas até veículos pesados (caminhão e

õnibusl. A faixa mínima de operação de indutância do laço deverá estar compreendida entre 100 a 500 uH

jmicro henry)

12.3.14.5. Com o intuito de não haver interferência de operação entre os canais de uma placa de detecção ("cross-talk").

os canais deverão necessariamente ser multiplexados.

12.3.14.6. A(s) placa(s) de detecção deverájão) ser montada(s) no gabinete do controlador

12.3.14.6.1. Neste memorial o modelo de controlador semafórico de tráfego solicitado não contempla o fornecimento do
módulo detector de veículos.

12.3.14.6.2. Independente da não existência do módulo detector de veículos dentro do gabinete do controlador. o mesmo

deverá permitir que módulos externos para a detecção de veículos sejam ligados às suas entradas de
botoeiras de pedestres. tanto através da saída tipo contato seco destes módulos, como pela saída com sinal

do tipo coletor aberto.

12.3.14.7. O controlador deverá ser capaz de operar no mínimo, 04 detectores jpedestres ou veicularesl
simultaneamente.

12.3.14.8. Um mesmo ponto de detecção deverá poder acionar diferentes estágios (intervalos) em planos diferentes

12.4. . , Características Funcionais

12.4.1. Sequência de Cores
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12.4.1.1 O controlador deverá permitir a seguinte sequência de cores para os semáforos

a.

b.

Grupos focais velculares: verde -- amarelo -- vermelho -- verde.

Grupos focais de pedestres: verde -- vermelho intermitente -- vermelho -- verde

12.4.2. Período de Entreverdes e Tempos de Segurança

12.4.2.1.1. Os valores dos tempos que compõem o período de entreverdes deverão permitir serem programadosl

independentemente, para cada um dos planos de tráfego. como para cada estágio dentro de cada plano e

mesmo para cada fase, seja veicular ou pedestre

12.4.2.1.1.1 Como exemplo: deve ser possível programar num mesmo entreverde o tempo de amarelo de uma fase

veicular com 3 segundos, o tempo de amarelo de outra fase veicular com 4 segundos, o tempo de

vermelho intermitente de uma fase de pedestres com 6 segundos e o tempo de vermelho intermitente de

outra fase de pedestres com 7 segundos. Todos podendo acontecer concomitantemente num mesmo

entreverde. seja cada tempo iniciando juntos e terminando defasados, seja cada tempo iniciando

defasados e terminando juntos, ou ainda iniciando e terminando defasados entre si conforme a
necessidade de cada cruzamento

12.4.2.1.2. Nas situações em que ocorrem simultaneamente os períodos de amarelo e de vermelho intermitente, deverá

ser possível implementar o período de vermelho intermitente de modo que o seu início possa ocorrer, pelo

menos. entre O (zero) e 8 coito) segundos antes do início do primeiro amarelo. Contudo não serão aceitos
controladores cujo tempo antecipado para o vermelho intermitente de pedestres faça com que as cores do

semáforo da fase correspondente acendam juntas, em qualquer tempo, tanto verde quanto o vermelho
intermitente, impropriedade comum para controladores que possuem recurso de pedestre em paralelos

12.4.2.1.3. Além do período de entreverdes, deverão ser programáveis os seguintes parâmetros de temporizações dé

segurança: tempo de verde de segurança e tempo de máxima permanência num estágio

12.4.2.1.4. O tempo de verde de segurança deverá ser respeitado por todos os planos

12.4.2.1.5. O tempo de verde de segurança deverá ser programado. pelo menos. entre 0 (zeros e 30 (trinta)«segundos

com resolução de um segundo.

12.4.2.1.6. O tempo de máxima permanência no ciclo poderá ser programado, para cada plano do controlador, pelo

menos, entre tempo de ciclo de l (um) segundo e 999 (novecentos e noventa e nove) segundos, com

resolução de um segundo.

12.4.2.1.7. Em qualquer um dos modos de operação, o período de entreverdes e os tempos de segurança não poderão

ser desrespeitados, inclusive em comando manual, na troca de planos ou na troca de modos

12.4.3. Estágios
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12.4.3.1. Tipos de estágios

12.4.3.1. Os estágios deverão ser classificados

a Quanto à duração

. Fixos

e Variáveis.

b. Quanto à ocorrência dentro do ciclo:

. Dependentes de demanda (dlspensáveisl

. Normais (indispensáveis).

12.4.3.1.1 Os estágios fixos deverão ter a duração fixa, enquanto que os estágios variáveis deverão ter a sua duração
determinada, conforme os itens 1 2.5.2.4.7 e 1 2.5,2.4.9, deste memorial

12.4.3.1.2. Os estágios "normais" (indispensáveis) deverão sempre ocorrer em todos os ciclos, enquanto que os
estágios dispensáveis deverão ser omitidos no ciclo em que não houver registro de demanda, através de
detectores veiculares ou de detectores de pedestre na memória do controlador.

12.4.3.1.3. Cada estágio deverá poder ser configurado, para cada plano, em uma das seguintes possibilidades, salvo o

primeiro estágio que será do tipo "normal":

a. Estágio dependente de demanda (dispensável) fixo

b Estágio dependente de demanda jdispensável) variáve

c. Estágio normal (indispensávell fixo

d. Estágio normal (indispensável) variáve

12.4.3.1.4. Os estágios fixos dispensáveis veiculares deverão se comportar do mesmo modo como os estágios fixos

dispensáveis para pedestres.

12.4.3.2. O tempo de cada estágio deverá ter a possibilidade de variar. pelo menos, entre l (um) e 1 80 acento e oitental

segundos

12.4.3.3. A temporização dos estágios deverá ser programável, independentemente. para cada um dos planos

12.4.3.3.1. A programação da configuração dos estágios em relação aos grupos semafóricos não deverá sofrer restrição
alguma, ao menos, evidentemente. daquela que imposta pela Tabela de Verdes Conflitantes.

12.4.3.4. Qualquer fase do controlador poderá ser programada para ser veicular ou pedestre
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12.4.3.5.

12.4.3.6.

A sequência de estágios deverá ser programável, independentemente, para cada um dos planos

O primeiro estágio de cada ciclo não poderá ser do tipo "dependente de demanda" (dispensávell

12.4.4. Capacidade

12.4.4.1 Em relação à capacidade mínima, os controladores ofertados deverão obedecer às seguintes características

a. Deverão controlar o mínimo de 02 fases semafóricas até a quantidade máxima de fases do chassi. sendo

que qualquer um destes grupos poderá ser configurado como grupo veicular ou como grupo pedestres

b Permitir programação e operação por anéis. Deverá atender até 04 anéis, sendo que não poderá haver

restrição de número de grupo semafórico por anel, desde que a soma dos grupos semafóricos não
ultrapassem a capacidade máxima do controlador.

c.

d.

1 2 estágios, no caso em que o controlador opere segundo estratégia de estágios, ou então, 24 intervalos

no caso em que o controlador opere segundo estratégia de intervalos luminosos, por anel do controlador.

16 planos de tráfego. além de um plano em modo amarelo intermitente como se fosse um décimo sétimo

plano, sendo que qualquer um dos 16 planos deve poder ser programado para atuar como Plano de
Emergência, conforme esclarecimento abaixo:

©
Define-se na programação qual plano atuará como Plano de Emergência, podendo, entretanto.
também ser utilizado na programação normal dos anéis do controlador.

Define-se na programação qual dos detectores acionará o controlador para atuar o Plano de
Emergência: deve ser possível utilizar qualquer dos detectores.

Define-se na programação em quais dos anéis do controlador deverá ser executado o Plano de

Emergência, devendo os demais anéis continuarem executando seu plano horário. normal. Para

esta característica se faz necessário que o controlador consiga executar planos de ciclos
diferentes em cada anel do controlador - simultaneamente.

Atuado o detector correspondente ao acionamento do Plano de Emergência, o controlador
deverá verificar o tempo de Verde Mínimo programado para o estágio que estiver efetuando

sendo que. tendo vencido este tempo, deve imediatamente interromper o ciclo para criar um

entreverde necessário para a mudança para o Plano de Emergência, devendo este entreverde

respeitar os tempos de segurança necessários (tempo de Alívio - seja amarelo ou vermelho
intermitente - e tempo de Vermelho Geral de Segurança).

O controlador deverá permanecer efetuando o Plano de Emergência enquanto permanecer a
atuação no detector correspondente.

Cessada a atuação do detector correspondente o controlador deverá executar os planos
definidos em sua tabela horária de mudança de planos (Tabela Local se não estiver conectado a

uma Central de Controle e Tabela Central caso esteja sendo controlado por uma Central de
Controle)C

e

e

©

©
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© Para a mudança acima o controlador deverá verificar o tempo de Verde Mínimo programado

para o estágio que estiver executando no Plano de Emergência sendo que, tendo vencido este

tempo, deve imediatamente interromper o ciclo para criar um entreverde necessário para a
mudança ao plano horário programado em sua tabela de mudança de planos lou para a tabela

de mudança de planos da central de controle), devendo este entreverde respeitar os tempos de

segurança necessários (tempo de Alívio - seja amarelo ou vermelho intermitente e tempo de

Vermelho Geral de Seguranças.

e. Uma única tabela de mudança de planos deverá atender todos os anéis, com possibilidade de

programação diferente para cada dia da semana. Esta tabela tem vigência semanal e determina a

sequência de execução dos planos de tráfego conforme a variação de fluxo semanal.

f.

g

A tabela de mudança de planos deve possuir capacidade mínima para 24 trocas de plano de tráfego por

dia, diferente para cada dia da semana.

Deve também possuir uma única tabela especial de mudança de planos jdistinta de tabela de mudança

de planos de vigência semanal. descrita acima) para atender a todos os anéis do controlador, com
possibilidade de inserir o instante jcom precisão de hora. minuto e segundo) de entrada e de saída dos

planos de tráfego, acrescidos da data completa (ano. mês, dia do mês). Esta tabela determina o
tratamento que será dado a datas especiais, independente do dia da semana em que ocorram. desse
modo é possível deixar programado com antecedência a programação semafórica necessária. por

exemplo, para feriados municipais, estaduais e/ou nacionais.

h A tabela especial de mudança de planos deve possuir prioridade sobre a tabela de mudança de planos de

vigência semanal. Dessa maneira, caso exista um registro de entrada e saída de plano na tabela especial

de mudança de planos este deve ser executado no lugar do plano que estará registrado na tabela de

planos de vigência semanal.

i . A tabela especial de mudança de planos deve ter a capacidade mínima de 50 registros

12.4.4.2. Se o equipamento proposto for baseado em uma estratégia diferente da estratégia por estágios ou por
intervalos luminosos, a CONTRATADA deverá comprovar detalhadamente, que o mesmo possui uma

capacidade igual ou superior às capacidades exigidas do controlador.

12.4.5. Imposição de Planos

12.4.5.1.1. Deverá ser possível impor um plano simultaneamente, para todos os anéis. de todos os controladores de uma

rede, inclusive para o próprio controlador - mestre, a partir de um controlador qualquer da mesma rede através

de um comando específico.

12.4.5.1.2. No comando de imposição de planos deverá ser possível programar o horário de saída do plano imposto Não

serão aceitos controladores cuja saída do plano imposto ocorra somente pelo próximo horário existente na

tabela de trocas de planos do controlador. Caso o horário programado para saída do plano imposto ocorra
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após a próxima troca programada de planos em sua tabela, o controlador deverá manter o plano imposto até o

horário programado. quando então retorna à sua tabela de horários de trocas de planos

12.4.5.1.3.

12.4.5.1.4.

As defasagens dos planos deverão ser garantidas mesmo quando o plano for imposto

A CONTRATADA deverá apresentar na sua proposta uma descrição detalhada da metodologia utilizada para

assegurar a defasagem entre os controladores no caso de imposição de um plano em todos os controladores
da redee

12.4.6. Mudança de Planos e Mudança de Modos

12.4.6.1 O controlador deverá possuir uma Tabela de Mudanças de Planos. na qual poderão ser especificados, no

mínimo, 24 eventos de ativação de planos por dia. Cada plano deverá ser ativado a partir de um horário e de
um mecanismo que permita configurar para quais dias da semana essa ativação será válida. Os eventos de

ativação de planos deverão ter como resolução de programação HORA/MINUTO/SEGUNDO. Cada
controlador deverá ter uma e somente uma tabela de mudança de planos que serve para todos os anéis.

12.4.6.2.

12.4.6.3.

Para todo o acerto de relógio o plano vigente deverá ser ressíncronizado, ou mesmo substituído, de modo a se

adequar novamente à Tabela de Mudanças de Planos e aos parâmetros do plano correspondente.

A ressincronização não deverá afetar as memorizações de demanda para os estágios dependentes de
demanda, exceto quando estes desaparecem após o ressincronismo.

12.4.7. Equipamento de Programação

12.4.7.1 As funções de programação e verificação deverão ser executadas através do equipamento de programação

portátil, próprio do controlador ou ainda através de lap-top, notebook ou similar, desde que as funções básicas.

como horário, data e eventos, estejam acopladas no controlador.

12.4.7.2. No caso de equipamento de programação deverá ser constituído por um display e teclado

12.4.7.3. O equipamento de programação deverá viabilizar a completa programação e verificação dos parâmetros de
funcionamento do controlador.

12.4.7.4. Todas as teclas e mostradores deverão ser identificados através de cores, números ou letras, de maneira que

facilitem a operação do mesmo.

12.4.7.5.

12.4.7.6.

O display deverá ser alfa numérico, devendo apresentar, no mínimo, duas linhas por 1 6 caracteres

O equipamento de programação deverá apresentar um teclado operacional que tenha recursos para a

digitação de algarismos e teclas especiais de funções e comandos.

12.4.7.7. O equipamento de programação deverá ter condições de ser operado sob a incidência dlreta de luz artificial ou
natural.
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12.4.7.8. O equipamento de programação deverá estar preparado para executar, no mínimo, as seguintes funções

12.4.7.8.1 Funções de Programação

a. Introdução inicial ou reprogramação da hora do dia (hora, minuto e segundo). do dia da semana, do dia
do mês, do mês e do ano referentes à data e relógio interno do controlador, mesmo se a programação dq

planos for feita por meio externo.

b. Programação ou alteração, total ou parcial. da tabela de horários (Tabela de Mudanças de Planosl

c. Programação do tipo de estágio, ou seja. se depende de demanda (dispensável) ou normal

jindispensável). se fixo ou variável

d. Programação ou alteração da sequência de estágios

e. Programação total dos parâmetros que compõem cada um dos planos

f. Alteração parcial dos parâmetros que compõem cada um dos planos

g. Programação ou alteração da associação de detectores a estágios

h. Imposição de um determinado plano para vigência imediata

12.4.7.8.2. Funções de Verificação

a. Leitura e verificação de todo e qualquer parâmetro armazenado na memória dados (EEPROMI

b. Leitura e verificação do relógio interno do controlador

c. Leitura e verificação das indicações de falha (ocorrências do controladorl

d. O controlador deverá registrar, pelo menos, as últimas 60 falhas (falha de energia, verdes conflitanteb,

falta de fase vermelho, tempo de máxima permanência num estágio, falhas de comunicação, etc.). com a

especificação da ocorrência detectada acrescida de: dia da semana, hora, minuto e segundo da
ocorrencia.

12.4.7.8.3. O controlador deverá apresentar o recurso de "programação remota", isto é, que possa programar, alterar.

re-programar e verificar. conforme descrito nos itens 12.4.7.8.1 e 12.4.7.8.2 deste memorial, qualquer
controlador, a partir de um outro controlador. Neste caso, o recurso de imposição de Planos, conforme item
12.4.5 deste memorial, não caracteriza a Programação Remota. sendo recursos distintos.
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12.4.7.8.4. O controlador deverá apresentar o recurso de programação de um novo plano através da cópia de todos os

parâmetros de um plano já existente no controlador.

12.4.7.9. Por medida de segurança, as seguintes alterações somente poderão ser efetuadas estando o controlador no
modo amarelo intermitente

a. Tabela de Verdes Conflitantes de cada anel

b. Quantidade de grupos semafóricos de cada anel

c. Número do controlador

d. Tempos de segurança dos grupos semafóricos de cada anel

e. Base de tempo do relógio

12.4.7.9.1 Caso o controlador estiver executando um plano e o operador for re-programar ou alterar qualquer um
desses parâmetros o controlador automaticamente e necessariamente executará o plano intermitente.

12.4.7.9.2. As demais alterações na programação semafórica. tais como tempos de verde, entreverdes, defasagem

sequência de estágio, etc. deverão poder ser efetuadas sem nenhuma restrição.

12.4.7.10. Qualquer alteração na programação do plano corrente deverá vigorar apenas no próximo horário de mudança

de planos. Contudo. sempre ao final da re-programação do plano corrente, o equipamento deve questionar o

operador que estiver programando o controlador se deseja que as alterações efetuadas devam entrar em

vigor imediatamente ou não, para que não seja necessário executar um comando de forçar plano para que as

alterações efetuadas entrem em vigor.

12.5. Modos de Operação

12.5.1. Descrição Geral
/

12.5.1.1 Os controladores deverão apresentar. no mínimo, os seguintes modos de operação

a. Intermitente -- todos os grupos fecais veiculares operam em amarelo intermitente. enquanto que os
grupos focais de pedestres permanecem apagados.

b. Manual -- a duração dos estágios é imposta pelo operador, através do programador portátil (ou através

de uma botoeira com local de conexão apropriada, e devidamente sinalizada, no chassi do controlador).

de acordo com a sequência pré-estabelecida para operação que deverá ser executada em um
determinado anel, permanecendo os demais anéis executando o plano vigente normalmente.
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c. Isolado a Tempo Fixo -- o controlador processa uma série de parâmetros internos e a partir daí, comanda

os respectivos gruposfocais.

d. Isolado Atuado -- a duração e/ou existência dos estágios é decorrente da ativação de detectores
veiculares ou botoeiras de pedestres, permitindo extensões de verde até um máximo programado, ou

mesmo a existência ou não dos estágios/intervalos dispensáveis (dependentes de demanda). '

e. Coordenado a Tempos Fixos -- o controlador opera de forma sincronizada e coordenada com outros

controladores, em função de parâmetros internos e de mensagens trocadas com outras unidades da
rede

f. Coordenado Atuado -- o controlador opera de forma sincronizada e coordenada com outros

controladores e a duração e/ou existência dos estágios é decorrente da ativação de detectores de

veiculares ou botoeiras de pedestres, permitindo extensões de verde até um máximo programado. ou

mesmo a existência ou não dos estágios/intervalos dispensáveis (dependentes de demanda).

g. Centralizado -- os planos de tráfego a serem cumpridos pelo controlador são aqueles contidos na Central
de Controle de acordo com a Tabela de Troca de Planos também da Central. Durante a operação em

Modo Central, nenhuma modificação localmente poderá ser feita na programação e/ou operação do

controlador, sem o consentimento da Central de Controle.

12.5.2. Descrição dos Modos de Operação

12.5.2.1. Modo Intermitente

12.5.2.1.1. Neste modo, todos os grupos focais veiculares operam em amarelo intermitente, e todos os grupos fecais de

pedestres permanecem apagados.

12.5.2.1.2. Este modo poderá ser acionado a partir dos seguintes eventos

a Requisição, através do comando de força plano jplano intermitente)

b. Detecção, pelo próprio controlador de alguma falha que possa comprometer a segurança do tráfego de

veículos e/ou pedestres (detecção de verdes conflitantes. falta de fase vermelha, verdes excessivamente

curtos. etcl.

c. Quando da energização das lâmpadas dos grupos focais ou ao restaurar-se a energia no controlador

jsequência de partida -- conforme item 1 2.3.1 1 deste memorial).

d. Por requisição interna do controlador. devido à chamada de um plano, caracterizado como intermitente.
durante um período programado
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12.5.2.1.3. A frequência de intermitente deverá ser 1 Hz, sendo o duty-cycle situado na faixa compreendida entre 30% e

50% de lâmpada acesa.

12.5.2.1.4. Ao sair do modo intermitente para a operação, o controlador deverá impor um tempo entre 3 e 5 segundos de
vermelho integral para todos os grupos locais

12.5.2.2. Modo Manual

12.5.2.2.1. A permanência nos estágios é dada com a interferência do operador de tráfego através da botoeira específica

ou do programador portátil.

12.5.2.2.1.1 O controlador deverá dispor de sistemas internos que não permitam que os tempos de entreverde e os
tempos de segurança do controlador sejam desrespeitados

12.5.2.2.1.2 Caso o tempo máximo de permanência do ciclo seja desrespeitado através do controle manual o
controlador deverá resetar e reinicíalizar sua operação ignorando o comando manual. Esta ocorrência

deverá ser armazenada na memória do controlador para consulta, entretanto o controle manual poderá
ser retomado através do programador com os comandos pertinentes ou através da retirada e reinserção

da botoeira específica.

12.5.2.2.2. Durante a operação em Modo Manual. os tempos de entreverdes não deverão ser determinados pelo

operador, mas pela programação interna do controlador.

12.5.2.2.3. Deverão existir mecanismos de segurança que evitem tempos de verde excessivamente curtos (tempo de
verde de segurança).

12.5.2.2.4. O controlador-mestre que estiver sendo operado em Modo Manual deverá continuar a enviar os comandos

necessários para os controladores-escravos a ele subordinados, como se estivesse funcionando em Modo
Coordenado.

12.5.2.3. Modo Isolado a Tempos Fixos (Por Anel)

12.5.2.3.1. O controlador deverá seguir a sua programação interna. mantendo os tempos de ciclo e de estágios, de acordo
com os valores especificados pelo plano vigente.

12.5.2.3.2. A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio digital, controlado por cristal ou sincronizado à
rede de alimentação elétrica.

12.5.2.3.3. As mudanças de planos serão implementadas através da Tabela de Mudanças de Planos, tomando como

referência o mesmo relógio que específica os parâmetros de data e horário, ou seja, segundos, minutos, horas.
dias da semana, dia do mês. mês e ano.

12.5.2.3.4. Neste modo, não poderá haver estágios de duração variável e nem estágio dispensáveis
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12.5.2.4. Modo Isolado Atuado

12.5.2.4.1. O controlador deverá seguir a sua programação interna de acordo com os valores especificados pelo plano

vigente

12.5.2.4.2. A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio interno controlado por cristal ou sincronizado

à rede de alimentação elétrica.

12.5.2.4.3. As mudanças de plano serão implementadas através da Tabela de Mudanças de Planos. tomando como

referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de data e horário, ou seja, segundos, minutos, horas.
dias da semana. dia do mês, mês e ano.

12.5.2.4.4. No Modo Isolado Atuado. poderá haver estágios dispensáveis e/ou estágios de duração variável

1 2.5.2.4.5. Deverá ser possível programar qualquer um dos estágios como estágio fixo

12.5.2.4.6. A solicitação de estágios fixos dispensáveis, quando veicular, deverá atender de forma semelhante aos

requisitos exigidos para estágios dispensáveis de pedestres, ou seja. o estágio só existirá caso haja demanda

no detector. vinculado através de programação ao referido estágio, sendo seu tempo fixo conforme o tempo

estabelecido no plano vigente (vide itens 1 2.3.13 e 1 2.3.14, deste memorial).

12.5.2.4.7. A duração dos tempos de verde. correspondentes aos estágios de duração variável. deverá variar entre

valores programáveis de verde mínimo e de verde máximo, em função das solicitações. provenientes dos
detectores veiculares. A cada uma dessas solicitações, o respectivo tempo de verde. quando presente. será

incrementado de um período de tempo programável, denominado "extensão de verde'

12.5.2.4.8. Em consequência. o tempo de ciclo será variável e dependerá do número de extensões de verde ocorridas em

cada estágio de duração variável.

12.5.2.4.9. O tempo de verde mínimo deverá estar compreendido entre o tempo de verde de segurança e o tempo de
verde máximo.

12.5.2.5. Modo Coordenado a Tempos Fixos

12.5.2.5.1. O controlador deverá seguir a sua programação interna, mantendo tempo fixo de ciclo, de estágios e de

defasagem, de acordo com os valores especificados pelo plano vigente.

12.5.2.5.2. A temporização de estágios deverá ser derivada de seu relógio digital, controlado por cristal ou sincronizado à

rede de alimentação elétrica.

12.5.2.5.3. As mudanças de plano no controlador-mestre serão implementadas através da sua Tabela de Mudanças de

Planos, tomando como referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de data e horário, ou seja,

segundos, minutos, horas. dias da semana, dia do mês, mês e ano. '
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12.5.2.5.4. As mudanças de planos no controlador-escravo serão implementadas através da sua Tabela de Mudanças de

Planos, tomando como referência o mesmo relógio que específica os parâmetros de data e horário, ou seja.

segundos, minutos, horas, dias da semana, dia do mês. mês e ano. É imprescindível que os relógios dos

controladores-escravos sejam ajustados pelo relógio do controlador-mestre, obedecendo a uma periodicidade

gual ou inferior a 10 minutos entre os dois ajustes consecutivos. de maneira a garantir um perfeito sincronismo
dos mesmos.

12.5.2.5.5. A defasagem deverá poder ser programável, independentemente, para cada um dos planos de cada um dos
aneis

12.5.2.5.6. A defasagem poderá ser ajustada entre o 0 (zero) e o tempo de ciclo. com resolução de 01 (um) segundo

12.5.2.5.7. O parâmetro defasagem deverá ser programado dentro de cada plano de cada anel do controlador

12.5.2.5.8. A comunicação entre o controlador-mestre e seus controladores-escravos deverá ser viabilizada através de

cabos telefónicos e/ou fibra óptica. No caso da utilização de cabos telefónicos e/ou fibra óptica, deverá ser

possível que a instalação destes possa ser via área ou subterrânea

12.5.2.5.8.1 O sincronismo também deve ser possível através de GPS. conforme item 1 2.2.5, deste memorial

12.5.2.5.9. O controlador-mestre deverá ser capaz de comandar um número não Inferior a 80 controladores-escravos

12.5.2.5.10. No caso da utilização de cabos telefónicos o controlador-mestre deverá ser capaz de comandar os respectivos

controladores-escravos a uma distância de pelo menos 2.000 (dois mill metros, sem que seja necessária a

utilização de equipamentos repetidores de sinal.

12.5.2.5.10.1 Com a utilização de repetidores de sinal esta distância deve atingir ao menos 6.000 (seis mil) metros

12.5.2.5.11 Quando ocorrer algum problema que impeça a comunicação entre o controlador-mestre e o controlador-

escravo, este último deverá continuar a operar normalmente, de acordo com a sua programação própria, como

se estivesse no Modo Isolado a Tempos Fixos, ou seja. o sincronismo deve ser mantido, através do relógio

interno dos controladores por um período não inferior a 48 horas, mesmo sem a comunicação do controlador-

mestre com os controladores-escravos. A defasagem dos relógios dos controladores não deve ser superior a
OI segundo por24 horas.

12.5.2.5.12. Se desaparecer a falha que conduziu à queda de comunicação entre o controlador-mestre e o controlador-

escravo, voltando a comunicação a condições normais de operação, o controlador-escravo deverá retomar

automaticamente. a operar no Modo Coordenado a Tempos Fixos.

12.5.2.6. Modo Coordenado Atuado
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12.5.2.6.1 O controlador deverá seguir a sua programação interna. de acordo com os valores especificados pelo plano

vigente

12.5.2.6.2. A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio digital, controlado por cristal e sincronizado ã

rede de alimentação elétrica

12.5.2.6.3. As mudanças de plano no controlador-mestre serão implementadas através de sua Tabela de Mudanças de
Planos, tomando como referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de data e horário, ou seja.

segundos, minutos, horas, dias da semana, dia do mês, mês e ano.

12.5.2.6.4. As mudanças de plano no controlador-escravo serão implementadas através de sua própria Tabela de
Mudanças de Planos, tomando como referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de data e

horário, ou seja, segundos, minutos. horas, dias da semana, dia do mês, mês e ano. E imprescindível que os

relógios dos controladores-escravos sejam ajustados pelo relógio do controlador-mestre. obedecendo a uma

periodicidade igual ou inferior a 10 minutos entre os dois ajustes consecutivos.

12.5.2.6.5. No Modo Coordenado Atuado, poderá haver estágios dispensáveis e/ou estágios de duração variável

12.5.2.6.6. Deverá ser possível programar qualquer um dos estágios, como estágio fixo

12.5.2.6.7. A solicitação de estágios fixos dispensáveis, quando veicular, deverá atender de forma semelhante aos

requisitos exigidos para estágios dispensáveis de pedestres.

12.5.2.6.8. A duração dos tempos de verde, correspondentes ao estágio, de duração variável, deverá variar entre valores

programáveis de verde mínimo e de verde máximo, em função das solicitações provenientes dos detectores
veiculares. A cada uma dessas solicitações, o respectivo tempo de verde. quando presente, será incrementado

de um período de tempo programável, denominado "extensão de verde"

12.5.2.6.9. Em consequência, o tempo de ciclo será variável e dependerá do número de extensões de verde ocorridas em

cada estágio de duração variável. O plano deverá ser coordenado tendo como base o maior tempo de ciclo.
dessa maneira. sempre que um estágio for dispensado ou um tempo de estágio estendido. as diferenças para

o tempo máximo de ciclo serão acrescidas ao primeiro estágio do ciclo imediatamente a seguir. Se nesse ciclo

que foi acrescido as diferenças houver extensões de estágios. de tal forma que o ciclo fique maior que o seu

tempo total. essa diferença será descontada do primeiro estágio do ciclo imediatamente a seguir. Assim, o

controlador não permitirá que o sincronismo desapareça

12.5.2.6.10. A atuação dos estágios variáveis deverá se dar conforme descrito a seguir

a. O inicio da detecção (atuação) deverá se dar no Instante "Ti", definido como sendo o tempo verde mínimo

'Tvmin" menos o tempo de extensão de verde "Text", Isto é: Ti = Tvmin- Text.

b. Se houver uma detecção após o instante "Ti", será acrescido ao instante que ocorrer a detenção um tempo

Igual a extensão de verde, desde que o tempo de verde total não ultrapasse o tempo de verde mínimo
'Tvmax"V
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c. Se não ocorrer nenhuma atuação desde a última detecção até o final do tempo acrescido jextensão de

verde), o controlador deverá implementar o entreverde correspondente e passar para o estágio seguinte.

12.5.2.6.11. O tempo de verde mínimo deverá estar compreendido entre o tempo de verde de segurança e o tempo de
verde máximo.

12.5.2.6.12. Operando como Coordenado Atuado o controlador deve permitir uma programação que mantenha sempre o

mesmo tempo de ciclo, contudo retirando do controlador a responsabilidade de distribuição dos tempos dos
estágios

12.5.2.6.12.1. Deverá possibilitar a programação de estágios dependentes de demanda. os quais só existirão no ciclo

caso haja demanda correspondente no detector de pedestre ou no detector veicular.

12.5.2.6.12.2. Caso não exista a demanda atribuída a um determinado estágio o tempo deste estágio ausente no ciclo

deverá ser distribuído entre os estágios deste mesmo ciclo independente da atuação do controlador. ou

seja, deve existir a possibilidade de programar tal distribuição de tempo de maneira que seja mantido

sempre o mesmo tempo de ciclo (o controlador não deve tomar a decisão desta distribuição de tempo, mas

tal deve ser previamente estabelecida pelo operador que programar o equipamento).

12.5.2.6.12.3. Tal programação permite manter-se o sincronismo dos controladores junto com o equilíbrio desejado entre

os estágios.

12.5.2.7. Modo Centralizado

12.5.2.7.1. Os planos de tráfego executados pelo controlador serão aqueles contidos na tabela de horários de mudança
de planos da Central de trânsito, independentemente, da Tabela de Troca de Planos do controlador.

12.5.2.7.2. Além dos 16 planos residentes na memória do controlador, a Central de Trânsito poderá executar outros 48

planos para cada anel do controlador, ampliando a capacidade de 16 planos do controlador para 64Élànos por
aneldo controlador

12.5.2.7.3. Durante a operação Modo Centralizado, nenhuma modificação localmente deverá ser executada sem o pleno
consentimento da Central.

12.5.2.7.4. Todos os planos residentes nos anéis do controlador deverão ser copiados para a Central de Trânsito
funcionando assim como um back-up dos planos

12.5.2.7.5. Com exceção da inserção do número do controlador, todas as funções pertinentes ao programador, devem ser

também realizadas pela Central de trânsito.

12.5.2.7.6. Na eventual ausência da Central de Trânsito, a coordenação dos relógios dos controladores será feita pelo
controlador-mestre de maneira automática.
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12.5.2.7.7. A Central de Trânsito deverá acertar o relógio de todos os controladores pelo menos a cada 10 minutos

12.5.2.7.8. A Central de Trânsito tratará cada anel do controlador como um controlador distinto

12.6. Características Gerais de Projeto e Construção

12.6.1 Alimentação, Aterramento e Interferências

12.6.1.1 O controlador deverá funcionar na frequência de 60 Hz (+ ou - 5%) e nas tensões nominais de l lO, 127,120 e

240 VAC (+ ou - 20%l.

12.6.1.2. O controlador deverá ser protegido totalmente contra sobrecorrentes, correntes de fuga, choques elétricos e

sobretensões, através da utilização de disjuntores. DR, termo magnéticos. DPS nas entradas e saídas, fusíveis

e varistores adequados.

12.6.1.3. O controlador deverá possuir um disjuntor (chave) liga/desliga geral alojada no gabinete e devidamente
identificada.

12.6.1.4. O controlador deverá oferecer pelo menos uma tomada universal, com pino de terra, com tensão da rede de

alimentação e capacidade mínima de 1 0A (dez ampéres).

12.6.1.4.1. Esta tomada não deverá ter acesso externo

12.6.2. Empacotamento Mecânico

12.6.2.1 O controlador deverá apresentar concepção modular e todas as partes que executem funções idênticas
deverão ser intercambiáveis. De igual modo. o controlador deve possuir um recurso que ímpessa de que

módulos distintos possam ser ligados fora de sua posição carreta.

12.6.2.2. As partes removíveis contendo equipamentos elétricos que integram o controlador deverão ser efetivamente

ligadas ao aterramento do controlador, não sendo suficiente o simples contato de apoio entre chassi e
suportes.

12.6.2.3. Os fios internos deverão ser dispostos em rotas adequadas, de modo a nunca serem atingidos por portas ou

qualquer outra parte móvel

12.6.2.4.

12.6.2.5.

As partes encaixáveis do controlador deverão ser fixadas por elementos que as impeçam de cair ou se
desarranjarem caso ocorram vibrações excessivas ou operações inadvertidas.

A substituição de um módulo por outro deverá ser feita com a máxima facilidade e rapidez. empregando-se.
onde e sempre que for possível, conexões para encaixe plug-in com trava. inclusive para a fonte do
controlador
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12.6.2.6. Na parte interna do controlador deverá existir um compartimento. de tamanho A4, para se guardar documentos

jpapéisl referentes ao controlador.

12.6.2.7.

12.6.2.8.

As chaves que abrem e fecham a porta só deverão sair da fechadura quando as portas estiverem trancadas

A fechadura utilizada deverá ser tal que dificulte ao máximo a ação de vandalismo em geral. Não serão aceitas
fechaduras que permitam o arrombamento de maneira fácil como, por exemplo. através da chave de fenda ou
alicatea

12.6.2.9. Toda ligação do equipamento com o meio externo deverá ser feita através do gabinete que o aloja
jalimentação elétrica. saídas para acíonamento de lâmpadas dos semáforos e entradas para os detectores).

12.6.2.10. Deverá ser prevista a existência de um borne para cada fio proveniente das lâmpadas dos grupos semafóricos,

inclusive para fio retomo das mesmas.

12.6.2.11. O gabinete deverá ser construído com chapas de aço inoxidável de no mínimo 2 mm de espessura ou outr(i

material distinto com a mesma resistência mecânica e mesma resistência à oxidação e corrosão.

12.6.2.12. O controlador alojado deverá funcionar em campo, com temperatura ambiente externa na faixa de O (zeros a

55 jcinqüenta e cinco) graus centígrados, com insolação direta. Umidade relativa do ar de até 90% atmosfera

com presença de elementos: oxidantes, corrosivos, oleosos e partículas sólidas e precipitação pluviométrica

máxima de 2.000 (dois mil) mm/ano.

12.6.2.13. O controlador deverá permitir sua instalação através de coluna base, base de concreto e abraçadeiras e porta

cabos. sempre de maneira a não deixar expostos qualquer de suas fiações.

12.6.2.14. Para proteção contra vandalismos, a fixação do controlador deverá ser executada somente pela parte interna

do seu gabinete, que deverá ser provido de tranca, conforme item 12.6.2.8. deste memorial. De maneira
alguma serão aceitou equipamentos cuja fixação do gabinete tenha acesso externo

12.6.3. Parte Elétrica

12.6.3.1 No prometo do controlador deverá ser dada prioridade absoluta ao uso de placas, conectores e componentes

eletroeletrõnicos fabricados ou encapsulados jno caso de semicondutores) no Brasil. Para componentes de

larga escala de integração como memórias, microprocessadores, etc. deverão ser empregados aqueles

amplamente utilizados no mercado nacional.

12.6.3.2. Todas as placas com componentes (que compõe o equipamento) deverão ser 100% em circuito impresso não

sendo aceito, portanto, jump em wire-wrap ou similar. Também não será aceitas lay-outs onde ocorram

superposição de componentes.

12.6.3.2.1. Aceitar-se-á a utilização de fiação de reforço para as trilhas de circuito impresso de módulos de potência, não

sendo, neste caso, considerado como jump.
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12.6.3.2.2. As placas de circuito impresso deverão ser confeccionadas em fibra de vidro translúcida de alta qualidade e

resistência mecânica.

12.6.3.2.3. No caso de utilização de soquetes para circuito integrado. independentemente da quantidade de pinos, estes

deverão obrigatoriamente possuir pinos torneados e vida útil mínima de 1 .000 (um mill Inserções/extrações.

12.6.3.3. Ao lado dos componentes deverão ser impressos seus símbolos normalizados utilizando os mesmos códigos

empregados nos esquemas elétricos correspondentes.

12.6.3.4.

12.6.3.5.

Os módulos que compõe o controlador deverão possuir uma identificação contendo o código e o número de

série. Em hipótese alguma deverão existir dois módulos com o mesmo número de série.

A chave jdisjuntor) para/desligar as lâmpadas dos grupos fecais, citado no Item 12.3.2.1 alínea "b", deste

memorial. deverá desligar totalmente a energização das lâmpadas, através da interrupção total das fases.

12.7. Padronização

12.7.1. Conforme o art. 1 5, inciso l da Lei n' 8.666, as compras sempre que possível deverão: "/ - atender ao f)Hr7c;p/o da

padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho. observadas, quando
for o caso. as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.

12.7.2. Face ao exposto, o controlador terá que atender o parque semafórico da cidade de Campinas, atualmente com
424 controladores. sendo 21 3 do fabricante DIGICON e 21 1 do fabricante TESC, onde já possuimos logística para

manutenção e operação dos mesmos. Cabe ressaltar que em casos de ampliação de redes e conexão com as

centrais semafóricas existentes (DIGICON e TESC), o protocolo de comunicação terá que ser compatível com as
mesmas

12.8. Garantia

12.8.1 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação a partir da sua implantação

13.

13.1

MÓDULOS DECOMUNICAÇÃOTESC

Módulo MCPl11 188

13.2. Módulo Fonte MFTlll

13.3. Módulo MPTlll

13.4. Módulo MCXlll
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14.

14.1

MODULOS DECOMUNICAÇAO DIGICON

Módulo Lógico CD200

14.2. Módulo de Potência CD200

14.3. Módulo Elétrico com DR CD200 8 FASES

14.4. MCOM CD200

14.5. MCOM CD200 com repetidor

15. CONVERSOR DESINAIS

15.1 Conversor serial-ethernet, compacto de baixa latência, através de conexão TCP/UDP, de alto desempenho, com

alimentação externa de 9-30V. Gerenciamento via HTTPI protocolos: TCP/UDP Socket Services, UDP Multicast.

Telnet, Reverse Telnet, RFC221 7. DHCP/RARP/ARP-Plng for IP address assignmentl Software virtualizador de
portas COM/TTY, sem emulação por aplicativol Led de status: Link, Powerl Interface serial R.S.232/422/485

jselecionável por chave)l Conector Serial: DB-9M; Serial Throughput: Até 230 Kbps; Ethernet 10/100 Base-TI

Proteção: 4 kV burst (EFT) per EN61 000-4-4, 2 kV surge per EN61 000-4-5.

16. NOBREAK PARA REDESEMAFORICA

16.1

16.2.

Sistema de suprimento de energia jno-break) para quando faltar energia elétrica pública

Este sistema deverá ter capacidade para alimentar o controlador local, os grupos semafóricos e os detectores, e
aindan

a. Deverá ser previsto um dispositivo de verificação de carga da(s) bateriajs) que não permita que a(s)
bateria(sl entre(m) em regime de descarga profunda. Neste caso, isto é, antes da descarga profunda, .o

sistema deverá deixar de suprir os grupos focais, porém, deverá continuar mantendo todas as
informações armazenadas no controlador local, até o retorno da energia elétrica pública.

b.

c.

Quando em regime normal de alimentação, o sistema deverá recarregar a(s) bateriajs), de acordo com a

especificação de recarga dos fabricantes da(s) mesma(s).

O equipamento de suprimento de energia deverá operar na frequência de 60 Hz (+/- 5%) e nas tensões

nominais de 110 Vca (fase/neutro) e 220 VCA (fase/fase) com uma tolerância de +/- 10%. O seu
funcionamento não deverá interferir na segurança e operação dos controladores de semáforo.
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d Durante a operação em "stand by" a frequência da saída deverá ser a mesma da entrada

e

f.

Ajs) bateria(s) deverájãol ser do tipo "selada

A autonomia mínima do conjunto formado pelo controlador local mais os focos semafóricos a LED,
eventuais detectores veiculares e de pedestres, deverá ser de 2 jduas) horas, no caso de falta de energia

elétrica pública

g A entrada do equipamento de suprimento de energia deverá ser protegida totalmente contra
sobrecorrentes. correntes de fuga, choques elétricos, surto de tensão e descarga atmosféricas através da

utilização de disjuntores termomagnéticos e diferencial-residuais, fusíveis e varistores ou centelhadores.

h

i .

Deverá ter uma potência mínima de 880 VA / 800 W, prover unidade by-país, e ainda, adaptador
SNMP/Ethernet .

Com display e botão para navegação, e mostrar informações reais de consumo, entrada e saída de
energia

17.

17.1

DISPOSITIVO DEPROTEÇÃO DESURTOS

TIPO 1: Dispositivo de proteção contra raios plugável, tipo l/classe 1, para redes de fornecimento de energia
monofásicas, com PE e N em um condutor (LI . PEN) combinados. Com montagem sobre trilhos, Tensão nominal

UN = 240 V AC (TN-C)/240 V AC (TT); Freqüência nominal fN = 50 Hz l60 Hz)l Máxima tensão contínua UC =350

V ACI Corrente de carga nominal IL = 125 A (<55 'Cji Corrente de pico nominal in (8/20)ps = 25 kAI Pico de
corrente de descarga máx. Imáx. (8/201 lis = 50 kAI Corrente de teste contra raios (l0/3501 }ls, carga = 12,5 Asl

Corrente de teste contra raios (1 0/350) ps, energia específica=1 60 kJ/QI Corrente de teste contra raios (1 0/350)

ps. valor de refração limp=25 kAI Capacidade de extinção de corrente sequencial Ifi =50 kAI Resistência a curto-
circuito ISCCR =50 kAI Nível de proteção Up É 1 ,5 kVI Tensão residual Uses g 1 ,5 kV (com in)l Tensão transitória

de resposta com 6 kV j1 .2/50lps g 1 .5 kVI Reação TOV com UT 415 V AC (5 s / withstand mode)/457 V AC (1 20

min / withstand mode)l Tempo de resposta tA $ 100 ns; Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de
passagem V 125 A IgG); Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação 31 5 A (gG).

17.2. TIPO 11: Protetor contra surtos contra sobre tensão tipo 2. composto de base e conector de proteção, com varistor

de alta potência, montável sobre trilhos, monitorado termicamente, sinalização óptica de defeito. tensão nominal:
120 V AC, l canal. Tensão nominal Un=120/208 V AC(TNjl Frequência nominal fn=50 Hz/60 Hzl Máxima tensão

contínua UC=150 V ACI Corrente do condutor de proteção IPE$ 0,45 mAI Consumo de potência standby PC$ 70

mVA; Corrente de pico nominal 1« (8/20)ps=20kAI Pico de corrente de descarga máx. l«áx.(8/20) bis=40 kAI
Resistência a curto-circuito lsccR:25 kAI Nível de proteção UPs 0,9 kVI Tensão residual U,.sg 0,9 kV (com in)/ $ 0,Z

kV (com 10 kA)/ $ 0,55 kV jcom 5 kA)/ g 0.55 kV (com 3 kA)l Tempo de resposta tAg 25 ns; Fusível de pré-
proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação=1 25 A IgG)
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18.

18.1

CABO MULTIPOLAR 4 X 1,5 MM: E CABO MULTIPOLAR 2 X 2,5 MM:

Definição

18.1.1. Cabo não blindado, formado por condutores identificados, utilizados em instalações elétricas semafórícas aéreas
ou subterrâneas.

18.1.2. Os cabos serão utilizados para ligações semafóricas, e o seu lançamento conforme indicações para cada prometo

poderão ser lançados por via aérea, com a utilização dos postes existentes das concessionárias de energia, e
outras

18.1.3. Alguns trechos da rede, quando indicados deverão ser lançados em dutos embutidos no piso

Campinas/SP

18.1.4. Poderão ainda, alguns trechos, requerer a implantação de colunas próprias para lançamento aéreo dos cabos. Os

mesmos deverão ser construídos para ambos os casos tendo resistência a ser auto-sustentável , bem como para
uso subterrâneo.

18.1.5. Na aplicação desta Especificação Técnica é necessário consultar a ABNT NBR 6814 - Fios e cabos elétrícos
Ensaios de resistência elétrica - método de ensaio

18.2. Requisitos Gerais

18.2.1. Condutores: Quantidade de condutores conforme informado em cada item. deverá ser de cobre eletrolítico nu

tempera mole, encordoamento classe 4. correspondendo as seções nominais em mm: informado em cada item.

18.2.2. Superfície: A superfície dos fios componentes do condutor encordoado não deverá apresentar fissuras, escamas,
rebarbas. aspereza, estrias e inclusões. O cabo pronto não deverá apresentar falhas de encordoamento.

18.2.3. lsoiação: A ísolação deverá ser constituída por uma camada sólida extrudada de composto termopiástíco à base

de cloreto de polivinila (PVC/A) em cores, aplicada sobre o condutor. A camada de material isolante aplicada

sobre o condutor deverá ser contínua e uniforme ao longo de todo o comprimento do condutor.

18.2.4. Operação: A temperatura máxima de operação deverá ser 70'C em regime permanente, 100'C em regime de

sobrecarga e 1 60'C em regime de curto-circuito. A tensão de isolamento (VO/V) deverá ser de 450/750 kV.

18.2.5. Identificação: A identificação dos condutores deverá ser feita através das cores comuns, tais como preta, azu

claro, branco, laranja. verde e outras

18.2.6. Reunião das Veias: As veias deverão ser encordoadas helicoidalmente

18.2.7. Capa Interna - Sobre a reunião das veias, poderá ser aplicado. uma capa interna constituída de material adequado
a temperatura de operação, e compatível com a isolação e a cobertura. A capa interna deverá ser facilmente
removível das veias
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18.2.8. Cobertura: A cobertura deverá ser constituída de uma camada extrudada de composto termoplástico a base de

cloreto de polivinila (PVC - STI). resistente a intempéries, na cor preta. aplicada sobre a capa interna ou
diretamente sobre as veias reunidas. A cobertura quando aplicada sobre as veias reunidas, deverá estar em

contato contínuo com as mesmas. devendo ser facilmente removível

18.2.9. Marcação na Cobertura: O cabo deverá apresentar sobre a cobertura, em intervalos regulares de até 50 crh.
marcados de forma indelével e em seqüência. dizeres identificando o nome do fabricante, número de veias x

seção nominal do condutor em mm', tensão de isolamento, número desta Especificação Técnica, nome comercial

do produto, após o nome do fabricante (optativo).

18.2.10 Acondicionamento: Os cabos deverão ser acondicionados de maneira a ficarem protegidos durante o transporte.

manuseio e armazenagem. O acondicionamento deverá ser em carretel. que deverá ter resistência adequada e

ser isento de defeitos que possam danificar o produto. Os cabos deverão ser fornecidos em lances com

comprimento a serem definidos em cada prometo a fim de não ter emendas desnecessárias. As extremidades dos
cabos acondicionados deverão ser convenientemente seladas com capuzes de vedação ou com fita auto-

aglomerante, resistentes às Intempéries, e antes do uso deverão ser testados. Externamente, os carretéis deverão

ser marcados em lugar visível. com caracteres indeléveis, as seguintes indicações do nome do fabricante. tipo de

cabo, número de veias x seção nominal do condutor em mm:, material do condutor, material de isolação, cores dq

isolação, material da cobertura. tensão de isolamento, comprimento do lance em metros, massa bruta em
quilogramas, número de série do carretel, seta no sentido de rotação para desenrolar, número desta Especificação
Técnica, ano defabricação.

18.2.11. Garantia: Deverá ser fornecido juntamente com o cabo, um certificado, garantindo e atestando à qualidade, e que

o mesmo atende a esta Especificação Técnica, acompanhado de um relatório contendo os resultados obtidos nos

ensaios e verificações realizadas.

18.2.12. Resistência Elétrica: A resistência elétrica dos condutores. em corrente contínua. referida a 20'C, não deve

exceder a 7.98 Q /km para o cabo de 2.5 mm2 e 4,95 Q /km para o cabo de 4.0 mm2.

18.2.13. Resistência de Isolamento: A resistência de isolamento dos condutores, referida a 20'C, não deve ser inferior a

18.8 M Q.km para o cabo de 2.5mm2 e 1 8,6 M Q.km para o cabo de 4,0 mm2.

18.2..14. Ensaios Resistência Elétrica: O ensaio para verificação da resistência elétrica dos cabos deverá ser efetuado
conforme a ABNT NBR 6814

18.2.15. Ensaio para Tensão Elétrica: Deverá ser aplicado uma tensão elétrica alternada de 2,0 kV, de frequência (48 a 62)
Hz, durante 5 minutos, sem que haja perfuração da isolação, entre :

a.

b.

Cada veia contra outras veias conectadas e a água. na qual o cabo deve ser previamente imerso

Todas veias contra a água.O cabo deverá ficar imerso por um tempo não inferior a 6 horas.

18.2.16. Resistência de Isolamento à Temperatura Ambiente: A medida deverá ser realizada com tensão elétrica contínua

no valor de (300 a 5001 V, aplicada por um período mínimo de l minuto. O ensaio de resistência de isolamento
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deverá ser realizado após o ensaio de tensão elétrica. O valor obtido da medida deve ser referido a temperatura

de 20'C, utilizando-se fatores de correção fornecidos pelo fabricante

2.17. Verificação Dimensíonal/Construtivas: Deverão ser realizados ensaios, em amostras retiradas das extremidades

dos lances. para verificar as características dimensionais e construtivas dos cabos

19. CABO BLINDADO FITA METÁLICA 4 CONDUTORES POR 22AWG - TIPO AFD (SINCRONISMO AEREO)

19.1. Garantia: 12 (dozel meses.

20. SUPORTE TIPO REX FERRO GALVANIZADO T

21. ROLDANA CERÂMICA (ISOLADOR 72X72mO)

22. FITA DE ARQUEAR EM AÇO INOXIDÁVEL 1/2" x 0,5 MM

23. CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA COM LENTE PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA COM KIT

23.1. Descrição Simples: Unidut Cónico de I"

23.1.1. Descrição Detalhada: Unídut cónico de I', em alu

23.2. Descrição Simples: Massa de Calafetar.

23.2.1. Descrição Detalhada: Massa para Calafetagem de 500g, utilizada para vedaçã

Companhia Paulista de Força e Luz.

23.3. Descrição Simples: Eletroduto galvanizado de 1" para descida do aterramento.

23.3.1. Descrição Detalhada: Eletroduto galvanizado de 1" para descida de aterramen
medição polifásica com lente.

23.4. Descrição Simples: Eletroduto de l IZó" X 4 metros.

23.4.1. Descrição Detalhada: Eletroduto em PVC rígido de l IZ4" X 4,0 metros tipo bengala para fixação em poste da.CPFL

para ligar o ramal de entrada de energia elétrica à caixa padrão com leitura de lent

23.5. Descrição Simples: Eletroduto de 1" X 4 metros (Bengala)
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23.5.1. Descrição Detalhada: Eletroduto em PVC rígido de 1" X 4.0 metros tipo bengala para fixação em poste da CPFL

para ligar o ramal de saída de energia elétrica à caixa padrão com leitura de lente.

23.6. Descrição Simples: Disjuntor termomagnético Bipolar 25 A

23.6.1. Descrição Detalhada: Disjuntor termomagnético bipolar, de corrente nominal 25 A, com curva característica de

disparo tipo B e corrente máxima de interrupção de 3KA (220/380V) - ABNT NBR IEC 60898 de modo a garantir

proteção adequada aos controladores de tráfego em operação. Deve ainda dispor de bornes protegidos contra
toques acidentais e prover fixação rápida em trilhos DIN.

23.7. Descrição Simples: Conjunto bucha-arruela para eletrodudo 1 1/4"

23.7.1. Descrição Detalhada: Conjunto bucha-arruela para eletroduto de PVC rígido l Z4". para conexão do eletroduto na

caixa padrão CPFL.

23.8. Descrição Simples: Conector tipo parafuso fendido (split bom) para cabo 25 mm2

23.8.1 Descrição Detalhada: Conector tipo parafuso fendido (split boldl para cabo 25 mm2

23.9. Descrição Simples: Conduíte MGP/SEALTUBO de I"

23.9.1. Descrição Detalhada: Conduíte corrugado de PVC de alumínio com capa de 1". de cor preta. para conexão da

caixa de medição com leitura através de lente.

23.10. Descrição Simples: Caixa de Medição Polifásica com Lente para Leitura + caixa para disjuntor

23.10.1 Descrição Detalhada: Caixa de medição Polifásica em policarbonato com leitura através de lente para instalação

no alto de postes para ligações em tensões secundárias de distribuição. Deve acompanhar uma caixa de

policarbonato para disjuntor termomagnético. Deve atender o documento GED 5780 da padronização CPFL. Deve

existir ainda furos para passagem de cabos pré-recortados, sem serem vazados, com dimensão de 1" e l IZ4',
sendo dois de cada lado da caixa e nos seus quatro lados alado direito, esquerdo. em cima e em baixo) conforme

desenho. A lente deve ser fixada com sistema removível através de suporte em policarbonato com 04 parafusos

auto-tarrachante 4,2 X 19 mm. A vedação através de alojamento de silicone pré-injetado e substituível com

proteção UV e anta-chama.

23.11 Descrição Simples: Cabo de cobre isolado flexível - 750 V, cor PRETA. seção 4 mm2

23.11.1. Descrição Detalhada: Cabo flexível confeccionado em cobre possuindo bitola de 4 mm2 e capa confeccionada em

plástico resistente a altas temperaturas de acordo com ABNT NBR 6148. Sobre a imolação em intervalos regulares
de até 50 cm devem ser marcados de forma legível e indelével o nome do fabricante, a seção nominal do condutor
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m mm2, tipo do material de isolação e a tensão de isolamento. A CONTRATANTE se reserva no direito de fazer
nálise do material fornecido, p/ controle de qualidade a fim de observar os padrões acima exigidos.

23.12. Descrição Simples: Cabo de cobre isolado flexível 750 V, cor azul claro, seção 4 mm2

23.12.1 Descrição Detalhada: Cabo flexível confeccionado em cobre possuindo bitola de 4 mm2 e capa confeccionada em

plástico resistente a altas temperaturas de acordo com ABNT NBR 6148. Sobre a isolação em intervalos regulares

de até 50 cm devem ser marcados de forma legível e indelével o nome do fabricante, a seção nominal do condutor

em mm2. tipo do material de isolação e a tensão de isolamento. A CONTRATANTE se reserva no direito de fazer

análise do material fornecido, p/ controle de qualidade a fim de observar os padrões acima exigidos.

23.13. Descrição Simples: Unidut Reto de l

23.13.1. Descrição Detalhada: Unidut reto de 1", em alumínio. UR100jC-PBI comum

23.14. Conjunto de Aterramento Completo

23.14.1. TIPO 1 - Para aterramento do controlador semafórico eletrõnico: o conjunto será composto de 02 hastes de cobre

prolongável alta camada (254u) de 5/8" x 3,0m. com luva de emenda e grampo de 5/8" para condutor de 6-50mm:
e 20.0m de cabo de cobre nu de 10mm:

23.14.2. TIPO 2 - Para aterramento de cada coluna semafórica: 01 haste de cobre prolongável de alta camada (254u), 5/8"
x 3,0m com grampo de 5/8" para condutor de 6-50mm' e 2,0m de cabo de cobre nu de l Omm:.

23.14.3. Descrição dos Materiais

23.14.3.1. Material: Haste de cobre para aterramento 5/8" x 3m prolongável alta camada (254u) com grampo de 5/8" para
condutor de 6-50 Mmz

23.14.3.1.1 Descrição Detalhada: Haste de aterramento "Tipo Cooperweld" confeccionada em camada de cobre dê
254u e núcleo de aço carbono SAE1010/1020 com diâmetro de 5/8" e 3.00 m de comprimento. Deve ter

roscas em suas extremidades, com comprimento de 35 mm, para permitir ligações sucessivas com outra

haste utilizando luvas para aterramento. A haste deverá possuir em uma das extremidades uma ponta, a

qual permite facilitar o enterramento da mesma. Deve acompanhar grampo de 5/8" para conexão do cabo

de cobre nu de 6-50 mm: à haste. Fornecimento em feixes de 10 peças.

23.14.3.2. Material: Cabo de cobre nu de 1 0 mm: flexível para aterramento

23.14.3.2.1 Descrição Detalhada: Cabo confeccionado em cobre, flexível, utilizado na confecção de aterramento, de

seção transversal de 1 0 mm:. O cabo não deverá ter nenhuma espécie de isolamento entre os condutores

e nenhuma capa externa. Fornecimento em rolos de 100m
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23.14.3.3. Material: Luva de emenda para haste de aterramento prolongável de 5/8'

23.14.3.3.1 Descrição Detalhada: Luva de emenda de 5/8", fabricada em liga de cobre, com rosca interna e chanfras

nas extremidades para permitir a emenda de hastes de aterramento prolongáveis.

23.14.3.4. Material: Cabo de cobre isolado flexível 750 V 6 mm: verde

23.14.3.4.1 Descrição Detalhada: Cabo flexível confeccionado em cobre, possuindo bitola de 6 mm' e capa
confeccionada em plástico resistente a altas temperaturas de acordo com ABNT NBR 6980. Seu
fornecimento se dará através de rolos de 100 metros. A CONTRATANTE se reserva no direito de fazer

análise do material fornecido. para controle de qualidade a fim de observar os padrões acima exigidos.
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