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MEMORIAL DESCRITIVO 

EXECUÇÃO DE OBRA 

SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 
 

 

 

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 nº 6.496 de 07 de Dezembro de 1977, e Lei Federal nº 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 término na prestação dos serviços. Os responsáveis técnicos pela execução dos serviços serão os 

interlocutores técnicos entre a CONTRATADA e a 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 200X200X200MM 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 policarbonato 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. 

 

1.3. Os serviços deverão ser executados mediante emissão de Ordem de Serviço. 
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1.4. Os horários para execução dos serviços serão definidos para EMDEC e 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 piscantes), 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. ABNT NBR 7995 – Sinalização semafórica – Grupo focal semafórico em alumínio. 

b. ABNT NBR 8094 – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina. 

c. ABNT NBR 11003 – Tintas – Determinação da aderência. 

d. ASTM B 26/B 26/M: 1999 – Standard Specification for Aluminium – Alloy Sand Castings. 

e. ASTM B 85: 1999 - Standard Specification for Aluminium – Alloy Die Castings. 

f. ASTM B 108: 1999 - Standard Specification for Aluminium – Alloy Permanent Mold Castings. 

g. ASTM E 34 – Standard test methods for chemical analysis of aluminium and aluminium base alloys. 

h. ASTM E 8 M – Standard test methods for tension testing of metallic materials. 

 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

ASTM - American Society for Testing and Material. 

 

3. DEFINIÇÕES 

 

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. 

 

3.2. Foco Semafórico: É 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. 
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3.3. Grupo Focal: é o conjunto obtido pela montagem de dois ou mais focos semafóricos modulares, com suas faces 

voltadas para o sentido de movimento. 

 
3.4. Pestana ou Cobre Foco: É um elemento destinado a diminuir a incidência de luz de fonte externa na lente. 

 
3.5. Anteparo: É um painel opaco justaposto ao grupo focal destinado a destacá-lo através de contraste com o meio 

ambiente e melhorar a sua visualização em condições adversas. 

 
3.6. 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. 

 
3.7. 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. Conjunto de Seção Semafórica: É o conjunto obtido através da união de duas ou mais caixas de foco. 

 
3.9. Efeito Fantasma: É o efeito de uma falsa sinalização originada por reflexão da luz do sol no conjunto ótico. 

 
3.10. Conspicuidade: É a probabilidade de um grupo focal ser percebido a uma distância, quando inserido no meio 

ambiente. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

4.1. Os grupos focais deverão atender aos requisitos e exigências constantes na ABNT NBR 7995, exceto onde 

indicado em contrário. 

 

4.2. O grupo focal consiste da montagem de um ou mais focos semafóricos. 

 
4.3. Cada foco semafórico será constituído de uma caixa, uma porta, um conjunto óptico sem a fonte de luz, com as 

necessárias vedações. 

 
4.4. 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 focais 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, 

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, guias, 

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. 
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4.7. Caixa do Foco 200 mm. 

 
4.8. A portinhola será presa por: um pino de latão de 3/16” 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 

 
4.11.1. 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 ter 

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 não 

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. 

 

5.1.2. Todos os componentes tais como fechos, parafusos, porcas, arruelas e fixadores, deverão ser de aço inox ou 

galvanizados a fogo. 

 

5.2. Pestana ou Cobre Foco 
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5.2.1. A pestana deverá ser confeccionada em policarbonato ou chapa de alumínio de 1,0 mm de espessura, 

circundando ¾ da circunferência nominal das lentes, para focos veiculares e quadrada para foco pedestre, 220 x 

175 x 105 mm, conforme ABNT NBR 7823, liga 1100 ou 1200, tempera H14. 

5.2.2. Deverá ser separada do foco e ser fixada na portinhola, de modo que sua instalação e remoção não interfira na 

abertura da caixa do foco. 

 

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 1100 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 15 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. 

 

5.6. Instalações Elétricas Internas 

 

5.6.1. Os grupos focais deverão apresentar toda a fiação necessária, com bitola de, no mínimo, 1,0 mm² com isolação 

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. 
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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 já 

montados nos grupos focais semafóricos. Os parafusos deverão ser de aço inox ou galvanizados a fogo. 

 

5.7.2. Os suportes deverão permitir o posicionamento dos semáforos em torno de um eixo vertical, após sua fixação ao 

poste. 

 
5.7.3. Os suportes deverão ser intercambiáveis com os utilizados atualmente, sem necessidade de modificações. 

 
5.7.4. 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 focais, exceto lentes, refletores, elementos de fixação e vedação, deverão ser 

pintadas em esmalte sintético na cor preta fosca, com secagem em estufa. 

 

6. INSPEÇÃO 

 

6.1. 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 focais 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 

 

6.1.1.1. Deverão ser efetuados nos grupos focais 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 travas, 

parafusos, etc., em ciclo de 24 e 48 horas, conforme ABNT NBR 8094. 

 

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 
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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 semafórico e usinados, os resultados deverão atender 

ao: 

 

a. Limite de escoamento...................................86 Mpa 

b. Limite de resistência.....................................100 Mpa 

c. Alongamento................................................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 cm³ 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. 1B. 

 

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). 

 
7.1.3. O Módulo LED deve formar um produto único que, funcionalmente, deve equivaler ao conjunto óptico (refletor + 

lente + lâmpada) 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). 
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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 

focais, 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 

luminosos. 

 
7.1.12. Os Módulos LED devem operar na tensão elétrica de 220 VCA, com tolerância de ± 20%, e, freqüência de 60 Hz 

± 5%. 

 
7.1.13. A alimentação elétrica dos módulos focais LED deve ser feita através da saída dos controladores, por chaves 

contactoras ou chaveamento eletrônico (Triacs). 

 
7.1.14. O projeto 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 de tráfego. 

 
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.   

 
7.1.17. A potência nominal de cada conjunto óptico veicular verde e vermelho dever ser igual ou inferior a 10 W e amarelo 

igual ou inferior a 15 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. 
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7.1.20. Os módulos focais 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 eletrônico de tráfego. 

 
7.1.22. A taxa de distorção harmônica (THD) 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 

entregue: 

 

a. Burn in / Funcionamento. 

b. Intensidade luminosa. 

c. Fator de potência. 

d. Potência nominal da corrente de consumo. 

e. Cromaticidade. 

f. Imunidade a transiente. 

g. Resistência a calor. 

h. Resistência a umidade. 

 

7.2. Garantia 

 

7.2.1. 60 (sessenta) meses contra defeitos de fabricação da data de implantação do equipamento. 

 

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 

 



Memorial Descritivo – Execução de Obra – Sinalização Semafórica – Página 10 de 49 

EMDEC
 

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 

 

7.3.1.1. Os grupos focais poderão ser submetidos aos seguintes ensaios: 

 

7.3.1.1.1. Burn-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 60ºC. 

 

7.3.1.1.1.2. Após o período de burn-in, deverá ser atestado o funcionamento das lâmpadas nas condições operacionais 

de temperatura de 25ºC 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 goniômetro 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 1 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 1 metro por 6 horas. O grupo focal após o teste não deverá 

conter mais que 5 cm3 de água no interior dos 03 módulos. 

 

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.  
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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 Izod original e após 

exposição ao intemperismo artificial por 500 horas, conforme ASTM G 155-00ae1 – ciclo 1. 

 

7.3.1.1.10.1. Os valores encontrados deverão ser superiores aos descritos abaixo: 

 

a. Original: 250 J/m; 

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 25ºC 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. 

 

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 -10º C a 60º 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 1: ângulo vertical (abaixo)  

 = -5º 

 ângulo horizontal (eixo central)  
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 = 0º  

Ponto 2: ângulo vertical (abaixo) 

 = -5º 

 ângulo horizontal (eixo central)  

 =  +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 110/220 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 

 

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 
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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. Placas de circuito impresso com circuitos de diodos LED. 

b. Fonte de alimentação. 

c. Proteções mecânicas e elétricas. 

d. Terminais de conexão. 

e. Lente. 

f. Caixa de acondicionamento (carcaça). 

 

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 pictograma 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 LEDs. 

 

9.4. Requisitos Gerais 

 

9.4.1. O GRUPO deverá possuir cabo de alimentação de seção mínima de 1,5 mm², com comprimento de pelo menos 50 

cm, com a terminação do cabo para fixação em barras de bornes de 2,5 mm². 

 

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 (verde ou vermelho). 

 
9.4.3. Deve possuir 04 fios:  

 
a. Vermelho: para alimentação da fase vermelha. 
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b. Verde: para alimentação do contador regressivo, quando na fase verde. 

c. Laranja: para a alimentação do supressor do regressivo. 

d. 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 eletrônico 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 LEDs sobre a placa de circuito impresso.  

 

9.5.1.2. A distribuição e ligações em série dos diodos LED (circuito LED) 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 diodos LED deverão utilizar tecnologia AlInGaP (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 diodo 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 

resolução de um segundo. O tempo mostrado no início de cada período verde deverá ser o tempo aprendido no 

ciclo anterior. 

 
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). 
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9.5.3.5. Caso o tempo regressivo, aprendido num ciclo, seja inferior a 3 segundos, o software do equipamento deverá 

desprezá-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 conectado 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 regressivo 

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 caracter “- -“ 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 “1” 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 caracter “- -“ 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 110 ou 220 VCA ± 20%, e 60 Hz ± 5%. 

 

9.5.4.2. A distribuição dos diodos 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 diodo LED não deverá resultar em apagamento superior a 5% do total de diodos LED 

do módulo focal pedestre. 

 
9.5.4.4. A potência nominal de cada um dos módulos focais deverá ser igual ou inferior a 11 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. 
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9.5.4.7. O módulo focal deverá operar na temperatura ambiente de –10ºC a 40ºC 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 E 

CONTADOR REGRESSIVO deverá ser igual ou superior aos valores mínimos definidos na Tabela 1. 

 
Tabela 1 

Intensidade Luminosa Mínima / Lâmpada Led Pedestre 

Ângulo Vertical (em 

relação a eixo central) 

Ângulo Horizontal (em 

relação ao eixo central) 

Intensidade luminosa (candela) 

Vermelho Verde 

- 5 

0 100 120 
± 15 40 60 
± 25 20 20 

 

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. 

 
Tabela 2 

Cor Dominante 

Cor Comprimento de Onda (nm) 

Vermelho 620 – 680 

Verde 490 - 510 

 

 

9.5.6. Ensaios 

 

9.5.6.1. O Módulo Focal l deve ser submetido aos seguintes ensaios: 

 

9.5.6.1.1. Ensaio Dimensional: Consistirá da medição das dimensões da amostra e da análise de conformidade. 

 

9.5.6.1.2. Ensaio Elétrico Inicial:  

 
a. Verificar o funcionamento da amostra com tensão nominal.  

b. Aplicar tensão de 1,0 KVA, 60 HZ, por 1 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 / Burn-in / resistência ao calor: 

 

a. Submeter a amostra do Módulo Focal para Pedestre a LED à temperatura de 50ºC por um período de 24 

horas. Manter a amostra energizada com tensão nominal durante todo este período verificando o seu 

funcionamento. 
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b. Submeter a amostra desenergizada a 50ºC por um período de 30 min, baixar rapidamente a temperatura 

para -10ºC e mantê-la por mais 30 min. Repetir este procedimento 10 vezes e verificar o funcionamento 

da amostra com tensão nominal. 

c. Os blocos Semafóricos a LED deverão ser submetidos a um choque término, com ciclo de variação da 

temperatura entre -10º a 50ºC e umidade relativa do ar de 90%. 

 

9.5.6.1.4. Ensaio Elétrico Final: 

 

a. Verificar o funcionamento da amostra com tensão nominal. 

b. Aplicar tensão de 1,0 KVCA, 60 Hz, por 1 minuto, entre todos os terminais de alimentação curto-

circuitados e a carcaça aterrada. 

c. Verificar o funcionamento da amostra com tensão nominal. 

d. Aplicar por um período de 10s uma tensão 50% acima da nominal e verificar o funcionamento. 

e. Verificar o funcionamento variando-se a tensão nominal em ± 20% e a frequência nominal em ± 5%. 

f. Medir a Potência Aparente de entrada (S em VA), com tensão nominal. 

g. Calcular o Fator 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 burn-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 25º 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 burn-in, deverá ser feita a verificação dos valores da intensidade luminosa dos pontos 

de medida indicados na Tabela 1. O foco e o medidor deverão estar montados em um goniômetro 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 1 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. 

 

9.5.6.1.6. Isolação: 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 1 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 jatos de água, com vazão total de 4 L/min, através 

de 08 bicos posicionados a 1 m de distância. 

 

b. O volume de água encontrado, não pode ser superior a 5 cm2. 
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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 INMETRO ou credenciada na ABIPTI. 

 

10. SUPORTES  

 

10.1. Simples (101,6 / 114,3) mm. 

 

10.2. Duplo (101,6 / 114,3) mm. 

 
10.3. Basculantes (101,6) mm. 

 

10.4. Os suportes deverão atender a norma ABNT NBR 7995. 
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11. COLUNAS E BRAÇOS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

 

11.1. 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, com 

espessura mínima de 4,5 mm exceto as tampas de vedação que serão em PVC. 

 

11.3. Tratamento Superficial 

 

11.3.1. 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 55µm. 

 
11.3.6. Os materiais estão de acordo com a NB-25, EB-182 e EB-344. 

 

11.4. Ensaios 

 

11.4.1.  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.   Máx. 

Teor de Carbono:    0,08 %   0,23 % 

Teor de Fósforo:    -   0,04 % 

Teor de Enxofre:    -   0,05 % 

Teor de Manganês:   0,3,0 %   0,90 % 

Teor de Silício:    -   0,10% 
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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. Limite de escoamento mínimo: 180 Mpa. 

b. Limite de resistência à tração mínimo: 320 Mpa. 

c. 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. 

 

11.4.1.1.3. Revestimento 

 

11.4.1.1.3.1. As peças deverão ser ensaiadas em laboratório de acordo com as seguintes normas: 

 

a. Peso da camada de zinco: ensaios de acordo com a ABNT NBR 7397. 

b. Aderência da camada de zinco: ensaios de acordo com a ABNT NBR 7398 – Método do 

dobramento. 

c. Uniformidade da camada de zinco: ensaios de acordo com a ABNT NBR 7400. 

d. Espessura da camada de zinco: ensaios de acordo com a ABNT NBR 7399. 

 

11.4.1.1.4. Dimensões 

 

a. Dimensões deverão atender a planilha de itens. 

b. Dimensões deverão ser de acordo com os desenhos. 

 

 

12. CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO (8 FASES) 

 

12.1. 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: 

 

a. como controlador semafórico isolado. 

b. como controlador de um semáforo que integra uma rede de semáforos coordenados. 
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c. como controlador de um semáforo que integra uma rede conectada a uma Central de Trânsito (modo 

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 – mestre) que 

será responsável pela operação sincronizada e coordenada de todo o conjunto de controladores que compõem a 

rede semafórica. A fim 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" 

(controladores - 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. 

 
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 por estágios. 
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12.3.1.4. Desde que os requisitos funcionais sejam atendidos não haverá predileção por uma ou outra estratégia. 

 

12.3.2. Painel de Facilidades 

 

12.3.2.1. Deverão existir no controlador, e possuir fácil acesso, as seguintes facilidades operacionais: 

 

a. Disjuntor para ligar/desligar as lâmpadas dos grupos focais sem desligar os circuitos lógicos do 

controlador. 

b. Disjuntor geral para ligar/desligar todo o controlador. 

c. Chave modo amarelo intermitente. 

 

12.3.2.2. Os elementos indicados nas alíneas "a", "b" e "c", do item 12.3.2.1, deste memorial, deverão estar 

devidamente identificados. 

 

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 sua fonte. 

 

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 posterior consulta. 

 

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 

 

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 minimo 02 fases 

semafóricas. 
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12.3.6.2. Os gabinetes e os chassis de cada controlador deverão ser proporcionais à capacidade do número de fases 

solicitados na planilha de descrição. 

 

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 segurança) 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 variáveis). 

 

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. 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. 

 

12.3.9.2. 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 Conflitantes não esteja sendo 

respeitada deverá conduzir o controlador para amarelo intermitente em no máximo 1 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 

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. 
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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 (independentemente 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. 

 

12.3.13. 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 (ou, 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 12.3.13.2, 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. 

 
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 
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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 eletrônicos constituído por placa de detecção e laço 

indutivo, instalado numa seção especifica de via com até quatro faixas de rolamentos, capaz de detectar a 

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 

ônibus). A faixa mínima de operação de indutância do laço deverá estar compreendida entre 100 a 500 uH 

(micro 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 deverá(ão) 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 (pedestres ou veiculares) 

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 

 

12.4.1.1. O controlador deverá permitir a seguinte sequência de cores para os semáforos: 

 

a. Grupos focais veiculares: verde — amarelo — vermelho — verde. 

b. Grupos focais de pedestres: verde — vermelho intermitente — vermelho — verde. 

 

12.4.2. Período de Entreverdes e Tempos de Segurança 
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12.4.2.1.1. Os valores dos tempos que compõem o período de entreverdes deverão permitir serem programados, 

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 (oito) 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 paralelo;  

 

12.4.2.1.3. Além do período de entreverdes, deverão ser programáveis os seguintes parâmetros de temporizações de 

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 (zero) 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 1 (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 

 

12.4.3.1. Tipos de estágios 

 

12.4.3.1. Os estágios deverão ser classificados: 

 

a. Quanto à duração: 

• Fixos. 

• Variáveis. 
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b. Quanto à ocorrência dentro do ciclo: 

• Dependentes de demanda (dispensáveis). 

• 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 12.5.2.4.7 e 12.5.2.4.9, 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 (dispensável) variável. 

 

c. Estágio normal (indispensável) fixo. 

 

d. Estágio normal (indispensável) variável. 

 

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 1 (um) e 180 (cento e oitenta) 

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. 

 
12.4.3.5. A sequência de estágios deverá ser programável, independentemente, para cada um dos planos. 

 
12.4.3.6. O primeiro estágio de cada ciclo não poderá ser do tipo "dependente de demanda" (dispensável). 

 

12.4.4.  Capacidade 

 

12.4.4.1. Em relação à capacidade mínima, os controladores ofertados deverão obedecer às seguintes características: 
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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. 12 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. 

 
d. 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). 

• 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 (ou 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 Segurança). 
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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. 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. 

 
g. Deve também possuir uma única tabela especial de mudança de planos (distinta 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 (com 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 

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. As defasagens dos planos deverão ser garantidas mesmo quando o plano for imposto. 

 
12.4.5.1.4. 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 rede. 
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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. Para todo o acerto de relógio o plano vigente deverá ser ressincronizado, ou mesmo substituído, de modo a se 

adequar novamente à Tabela de Mudanças de Planos e aos parâmetros do plano correspondente. 

 
12.4.6.3. 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. O display deverá ser alfa numérico, devendo apresentar, no mínimo, duas linhas por 16 caracteres. 

 
12.4.7.6. 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 direta de luz artificial ou 

natural. 

 
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 de 

planos for feita por meio externo. 
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b. Programação ou alteração, total ou parcial, da tabela de horários (Tabela de Mudanças de Planos). 

 

c. Programação do tipo de estágio, ou seja, se depende de demanda (dispensável) ou normal 

(indispensável), 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 (EEPROM). 

 

b. Leitura e verificação do relógio interno do controlador. 

 

c. Leitura e verificação das indicações de falha (ocorrências do controlador). 

 

d. O controlador deverá registrar, pelo menos, as últimas 60 falhas (falha de energia, verdes conflitantes, 

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 

ocorrência. 

 

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. 

 

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. 
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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 focais 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. 

 

c. Isolado a Tempo Fixo — o controlador processa uma série de parâmetros internos e a partir daí, comanda 

os respectivos grupos focais. 

 

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. 
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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 focais 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 (plano 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, etc). 

 

c. Quando da energização das lâmpadas dos grupos focais ou ao restaurar-se a energia no controlador 

(sequência de partida — conforme item 12.3.11 deste memorial). 

 

d. Por requisição interna do controlador, devido à chamada de um plano, caracterizado como intermitente, 

durante um período programado. 

 

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. 
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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 reinicializar 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. 

 

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. 
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12.5.2.4.4. No Modo Isolado Atuado, poderá haver estágios dispensáveis e/ou estágios de duração variável. 

 
12.5.2.4.5. 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 12.3.13 e 12.3.14, 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. 

 
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 

igual 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 

anéis. 

 
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. 
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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 telefônicos e/ou fibra óptica. No caso da utilização de cabos telefônicos 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 12.2.5, 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 telefônicos o controlador-mestre deverá ser capaz de comandar os respectivos 

controladores-escravos a uma distância de pelo menos 2.000 (dois mil) 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 

01 segundo por 24 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 

 

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 à 

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. É 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. 
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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". 

 

c. Se não ocorrer nenhuma atuação desde a última detecção até o final do tempo acrescido (extensão 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. 
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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 64 planos por 

anel do 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. 

 
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 110, 127,120 e 

240 VAC (+ ou - 20%). 

 

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. 
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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 10A (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 impessa de que 

módulos distintos possam ser ligados fora de sua posição correta.  

 

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. 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. 

 
12.6.2.5. 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. 

 
12.6.2.6. Na parte interna do controlador deverá existir um compartimento, de tamanho A4, para se guardar documentos 

(papéis) referentes ao controlador. 

 
12.6.2.7. As chaves que abrem e fecham a porta só deverão sair da fechadura quando as portas estiverem trancadas. 

 
12.6.2.8. 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 

alicate. 

 
12.6.2.9. Toda ligação do equipamento com o meio externo deverá ser feita através do gabinete que o aloja 

(alimentação elétrica, saídas para acionamento 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. 
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12.6.2.11. O gabinete deverá ser construído com chapas de aço inoxidável de no mínimo 2 mm de espessura ou outro 

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 (zero) a 

55 (cinqüenta 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 aceitos equipamentos cuja fixação do gabinete tenha acesso externo. 

 

12.6.3.  Parte Elétrica 

 

12.6.3.1. No projeto do controlador deverá ser dada prioridade absoluta ao uso de placas, conectores e componentes 

eletroeletrônicos fabricados ou encapsulados (no 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 aceitos 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. 

 

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 mil) Inserções/extraçôes. 

 

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. 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. 

 
12.6.3.5. A chave (disjuntor) para/desligar as lâmpadas dos grupos focais, citado no item 12.3.2.1 alínea "b", deste 

memorial, deverá desligar totalmente a energização das lâmpadas, através da interrupção total das fases. 
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12.7. Padronização 

 

12.7.1. Conforme o art. 15, inciso I da Lei nº 8.666, as compras sempre que possível deverão: “I - atender ao princípio 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 213 do fabricante DIGICON e 211 do fabricante TESC, onde já possuimos logistica para 

manutençao 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. MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO TESC 

 

13.1. Módulo MCPIII 188  

 

13.2. Módulo Fonte MFTIII 

 
13.3. Módulo MPTIII  

 
13.4. Módulo MCXIII 

 

 

14. MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO DIGICON 

 

14.1. 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 DE SINAIS 
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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 HTTP; protocolos: TCP/UDP Socket Services, UDP Multicast, 

Telnet, Reverse Telnet, RFC2217, DHCP/RARP/ARP-Ping for IP address assignment; Software virtualizador de 

portas COM/TTY, sem emulação por aplicativo; Led de status: Link, Power; Interface serial RS-232/422/485 

(selecionável por chave); Conector Serial: DB-9M; Serial Throughput: Até 230 Kbps; Ethernet 10/100 Base-T; 

Proteção: 4 kV burst (EFT) per EN61000-4-4, 2 kV surge per EN61000-4-5. 

 

 

16. NOBREAK PARA REDE SEMAFÓRICA 

 

16.1. Sistema de suprimento de energia (no-break) para quando faltar energia elétrica pública.  

 

16.2. Este sistema deverá ter capacidade para alimentar o controlador local, os grupos semafóricos e os detectores, e 

ainda: 

 

 

a. Deverá ser previsto um dispositivo de verificação de carga da(s) bateria(s) que não permita que a(s) 

bateria(s) 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. Quando em regime normal de alimentação, o sistema deverá recarregar a(s) bateria(s), de acordo com a 

especificação de recarga dos fabricantes da(s) mesma(s).  

 

c. 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. 

 

d. Durante a operação em “stand by” a frequência da saída deverá ser a mesma da entrada.  

 

e. A(s) bateria(s) deverá(ão) ser do tipo “selada”.  

 

f. 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 (duas) 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 atmosférica; através da 

utilização de disjuntores termomagnéticos e diferencial-residuais, fusíveis e varistores ou centelhadores. 

 

h. Deverá ter uma potência mínima de 880 VA / 800 W, prover unidade by-pass, e ainda, adaptador 

SNMP/Ethernet . 
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i. Com display e botão para navegação, e mostrar informações reais de consumo, entrada e saída de 

energia. 

 

17. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS  

 

17.1. TIPO I: Dispositivo de proteção contra raios plugável, tipo 1/classe I, para redes de fornecimento de energia 

monofásicas, com PE e N em um condutor (L1, PEN) combinados. Com montagem sobre trilhos, Tensão nominal 

UN = 240 V AC (TN-C)/240 V AC (TT); Freqüência nominal fN = 50 Hz (60 Hz); Máxima tensão contínua UC =350 

V AC; Corrente de carga nominal IL = 125 A (<55 °C); Corrente de pico nominal In (8/20)μs = 25 kA; Pico de 

corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) μs = 50 kA; Corrente de teste contra raios (10/350) μs, carga = 12,5 As; 

Corrente de teste contra raios (10/350) μs, energia específica=160 kJ/Ω; Corrente de teste contra raios (10/350) 

μs, valor de refração Iimp=25 kA; Capacidade de extinção de corrente sequencial Ifi =50 kA; Resistência a curto-

circuito ISCCR =50 kA; Nível de proteção Up ≤ 1,5 kV; Tensão residual Ures ≤ 1,5 kV (com In); Tensão transitória 

de resposta com 6 kV (1,2/50)μs ≤ 1,5 kV; Reação TOV com UT 415 V AC (5 s / withstand mode)/457 V AC (120 

min / withstand mode); Tempo de resposta tA ≤ 100 ns; Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de 

passagem V 125 A (gG); Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação 315 A (gG). 

 

17.2. TIPO II: 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, 1 canal. Tensão nominal Un=120/208 V AC(TN); Frequência nominal fn=50 Hz/60 Hz; Máxima tensão 

contínua UC=150 V AC; Corrente do condutor de proteção IPE≤ 0,45 mA; Consumo de potência standby PC≤ 70 

mVA; Corrente de pico nominal In (8/20)µs=20kA; Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs=40 kA; 

Resistência a curto-circuito ISCCR=25 kA; Nível de proteção Up≤ 0,9 kV; Tensão residual Ures≤ 0,9 kV (com In)/ ≤ 0,7 

kV (com 10 kA)/ ≤ 0,55 kV (com 5 kA)/ ≤ 0,55 kV (com 3 kA); Tempo de resposta tA≤ 25 ns; Fusível de pré-

proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação=125 A (gG). 

 

 

18. CABO MULTIPOLAR 4 X 1,5 MM² E CABO MULTIPOLAR 2 X 2,5 MM² 

 

18.1. Definição  

 

18.1.1. Cabo não blindado, formado por condutores identificados, utilizados em instalações elétricas semafóricas aéreas 

ou subterrâneas.  

 

18.1.2. Os cabos serão utilizados para ligações semafóricas, e o seu lançamento conforme indicações para cada projeto 

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.  

 
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. 

 



Memorial Descritivo – Execução de Obra – Sinalização Semafórica – Página 45 de 49 

EMDEC
 

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 

 

18.1.5. Na aplicação desta Especificação Técnica é necessário consultar a ABNT NBR 6814 - Fios e cabos elétricos - 

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  mm² 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. Isolação: A isolação deverá ser constituída por uma camada sólida extrudada de composto termoplástico 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 160°C em regime de curto-circuito. A tensão de isolamento (V0/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, azul 

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. 

 
18.2.8. Cobertura: A cobertura deverá ser constituída de uma camada extrudada de composto termoplástico a base de 

cloreto de polivinila (PVC - ST1), 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 cm, 

marcados de forma indelével e em seqüência, dizeres identificando o nome do fabricante, número de veias x 

seção nominal do condutor em mm², 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 projeto 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 
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cabo, número de veias x seção nominal do condutor em mm², material do condutor, material de isolação, cores da 

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 de fabricação. 

 
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 Ω /km para o cabo de 2,5 mm2 e 4,95 Ω /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 Ω.km para o cabo de 2,5mm2 e 18,6 M Ω.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. Cada veia contra outras veias conectadas e a água, na qual o cabo deve ser previamente imerso. 

b. 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 500) V, aplicada por um período mínimo de 1 minuto. O ensaio de resistência de isolamento 

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. 

 

18.2.17. Verificação Dimensional/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 AÉREO) 

 

19.1. Garantia: 12 (doze) meses. 

 

 

20. SUPORTE TIPO REX FERRO GALVANIZADO TIPO “U” PINO 5/8” 

 

 

21. ROLDANA CERÂMICA (ISOLADOR 72X72X20) 
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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 Cônico de 1”. 

 

23.1.1. Descrição Detalhada: Unidut cônico de 1”, em alumínio, UC100(C-PB) comum com arruela 

 

23.2. Descrição Simples: Massa de Calafetar. 

 

23.2.1. Descrição Detalhada: Massa para Calafetagem de 500g, utilizada para vedação do padrão de entrada CPFL – 

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 aterramento no poste da CPFL da caixa de 

medição polifásica com lente.  

 

23.4. Descrição Simples: Eletroduto de 1 ¼” X 4 metros. 

 

23.4.1. Descrição Detalhada: Eletroduto em PVC rígido de 1 ¼” 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 lente. 

 

23.5. Descrição Simples: Eletroduto  de 1” X 4 metros (Bengala) 

 

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 1 ¼”, para conexão do eletroduto na 

caixa padrão CPFL. 

 

23.8. Descrição Simples: Conector tipo parafuso fendido (split bold) para cabo 25 mm2. 
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23.8.1. Descrição Detalhada: Conector tipo parafuso fendido (split bold) para cabo 25 mm2. 

 

23.9. Descrição Simples: Conduíte MGP/SEALTUBO de 1”.  

 

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 1 ¼”, 

sendo dois de cada lado da caixa e nos seus quatro lados (lado 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 anti-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 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. 

 

23.12. 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 1”. 

 

23.13.1. Descrição Detalhada: Unidut reto de 1”, em alumínio, UR100(C-PB) comum. 

 

23.14. Conjunto de Aterramento Completo 

 

23.14.1. TIPO 1 – Para aterramento do controlador semafórico eletrônico: 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 6-50mm² 

e 20,0m de cabo de cobre nu de 10mm². 



Memorial Descritivo – Execução de Obra – Sinalização Semafórica – Página 49 de 49 

EMDEC
 

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 

 

 

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 6-50mm² e 2,0m de cabo de cobre nu de 10mm². 

 

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 mm².  

 

23.14.3.1.1. Descrição Detalhada: Haste de aterramento “Tipo Cooperweld” confeccionada em camada de cobre de 

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 mm² à haste. Fornecimento em feixes de 10 peças. 

 

23.14.3.2. Material: Cabo de cobre nu de 10 mm² flexível para aterramento. 

 

23.14.3.2.1. Descrição Detalhada: Cabo confeccionado em cobre, flexível, utilizado na confecção de aterramento, de 

seção transversal de 10 mm². O cabo não deverá ter nenhuma espécie de isolamento entre os condutores 

e nenhuma capa externa. Fornecimento em rolos de 100m. 

 

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 chanfros 

nas extremidades para permitir a emenda de hastes de aterramento prolongáveis. 

 

23.14.3.4. Material: Cabo de cobre isolado flexível 750 V – 6 mm² verde. 

 

23.14.3.4.1. Descrição Detalhada: Cabo flexível confeccionado em cobre, possuindo bitola de 6 mm² 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. 

 

 

 

 

 


