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ANEXO IX 

PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
O projeto básico em questão, com base nas indicações de estudos técnicos efetuados, 
pretende demonstrar, delimitar e definir elementos necessários e suficientes que 
caracterizarão os serviços a serem executados pela Prefeitura de Itajubá, bem como 
assegurar a viabilidade técnica da prestação dos serviços aqui licitados. 
 
A implantaçãodestes serviços decorre da necessidade de aprimoramento e continuidade 
da adoção de medidas preventivas que visam fundamentalmente à manutenção de um 
trânsito em condições mais seguras, com a manutenção de sinalização viária em vias 
públicas do município.  
O art. 1º, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, determina que: 
 
  (...) 

O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos 
e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito a estes 
cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas 
destinadas a assegurar esse direito. 

 
Ademais, a omissão dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito na defesa 
da vida dos usuários do trânsito gera responsabilidades, segundo dispõe o art. § 3º do 1º 
do CTB:  

(...) 
Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito 
respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, 
pordanos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na 
execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantem o 
exercício do direito do trânsito seguro. 

 
 
Adicionalmente, o município de Itajubá,busca soluções consolidadas, já executadas ou 
em execução em outros municípios, a fim de não sofrer soluções de continuidade, em 
suas atividades de implantação e manutenção de sinalização viária, por decorrência de 
falhas nos serviços que venham a lhes serem prestados, dando assim, também, ênfase à 
experiência da eventual prestadora dos serviços.  
 
A Prefeitura de Itajubá, tem como missão garantir o deslocamento e a acessibilidade 
através do sistema viário da cidade, de forma rápida, segura e eficiente, tendo como fator 
preponderante á qualidade de vida e do meio-ambiente. 
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Para tanto, com o objetivo de proporcionar segurança e fluidez á circulação de veículos e 
pedestres, precisa dotar a cidade de vias bem sinalizadas, tendo como objetivo básico a 
implantação e manutenção de sinalização horizontal e vertical do município. 
 
É, neste contexto, que se insere a necessidade de contratação de nserviços, sob 
demanda, de sinalização vertical e horizontal, com fornecimento de materiais no 
município de Itajubá/MG, conforme especificações constantes no edital e seus 
anexos. 
 
 
1 – OBJETO 
Prestação de serviços, sob demanda, de sinalização vertical e horizontal, com 
fornecimento de materiais no município de Itajubá-MG. 
 
2. DETALHAMENTO DO OBJETO 
 
2.1 – O prazo máximo de mobilização da contratada para o início das atividades não 
deverá sersuperior a 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir da assinatura do 
contrato. Neste prazo a CONTRATANTEfará uma vistoria nas instalações da contratada 
para verificação da disponibilidade e estado dosequipamentos exigidos. 
 
2.2 – Os serviços deverão ser executados mediante o recebimento da Ordem de Serviço - 
OS expedidapela CONTRATANTE, em cujo teor constarão as descrições e os prazos 
determinadospara sua execução. 
 
3. EQUIPAMENTOS EXIGIDOS 
3.1. Fornecer e manter em perfeitas condições de uso, por sua conta e risco, todos os 
equipamentos einstrumentos necessários à Implantação da Sinalização Vertical 
eHorizontal. 
 
4. ENGENHEIRO RT 
4.1. A Contratada deverá indicar 01 (um) engenheiro responsável técnico, para 
acompanhar a execução do contrato. 

 
5. RELATÓRIO 
5.1. A Contratada deverá apresentar mensalmente juntamente com as medições, relatório 
fotográfico dos serviços executados. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 
4. DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM TINTA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICARETRORREFLETORIZADA COM 0,6MM DE ESPESSURA 
 
4.1 OBJETIVO 
Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para a execução de serviços de 
demarcação depavimentos em vias urbanas com tinta à base de resina acrílica 
retrorrefletorizada. 
 
4.2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar: 
NBR 6831 Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcação viária 
NBR 7396 Material para sinalização horizontal - Terminologia. 
NBR 11862 Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica 
Especificação. 
NBR 12027 Tintas para sinalização horizontal 
Determinação da consistência pelo viscosimetroStormer - Método de Ensaio. 
NBR 5830 Determinação de estabilidade acelerada de resinas e vernizes. - Método de 
Ensaio. 
NBR 12028 Tintas para sinalização horizontal 
Determinação do teor de matéria volátil e não volátil - Método de Ensaio. 
NBR 12029 Tintas para sinalização horizontal 
Determinação do teor de pigmentos - Método de Ensaio. 
NBR 12030 Tintas para sinalização horizontal 
Determinação do dióxido de titânio pelo método do redutor de Jones - Método de Ensaio. 
NBR 12031 Tintas para sinalização horizontal 
Determinação de cromato de chumbo - Método de Ensaio. 
NBR 12032 Tintas para sinalização horizontal 
Determinação do veículo não volátil / Porcentagem em massa no veículo - Método de 
Ensaio. 
NBR 12033 Tintas para sinalização horizontal 
Determinação do tempo de secagem “no pick-up time” - Método de Ensaio. 
NBR 12034 Tintas para sinalização horizontal 
Determinação da resistência à abrasão - Método de Ensaio. 
NBR5829 Tintas, vernizes e derivados 
Determinação da massa específica - Método de Ensaio. 
NBR 12035 Tintas para sinalização horizontal 
Determinação do brilho - Método de Ensaio. 
NBR 12036 Tintas para sinalização horizontal 
Determinação de flexibilidade - Método de Ensaio. 
NBR 12037 Tintas para sinalização horizontal 
Determinação do sangramento - Método de Ensaio. 
NBR 12038 Tintas para sinalização horizontal 
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Determinação da resistência a água - Método de Ensaio. 
NBR 12039 Tintas para sinalização horizontal 
Determinação da resistência ao calor - Método de Ensaio. 
NBR 12040 Tintas para sinalização horizontal 
Determinação da resistência ao intemperismo – Método de Ensaio. 
NBR 5844 Tintas para sinalização horizontal 
Determinação qualitativa de breu em vernizes – Método de Ensaio. 
 
4.3 CONDIÇÕES GERAIS 
4.3.1 – Materiais 
4.3.1.1 – A tinta a ser aplicada na demarcação viária deve ser a para uso em superfície 
betuminosa ou deconcreto de cimento. 
 
4.3.1.2 – A tinta deve ser aplicada pelo processo de aspersão pneumática, através de 
equipamentoautomático ou manual, conforme o tipo de pintura a ser executada. 
 
4.3.1.3 – A tinta logo após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, 
natas e ou grumos,que não possam ser facilmente dispersos por ação manual. 
4.3.1.4 – A tinta deve apresentar características anti-derrapantes. 
4.3.1.5 – A tinta não deve apresentar coágulos, natas, crostas ou separação de cor. 
4.3.1.6 – A tinta deve estar apta a ser aplicada, nas seguintes condições: 
a) Temperatura ambiente, de 10°C a 40°C 
b) Umidade relativa do ar até 90% 
c) Suportar temperatura de até 80°C 
 
4.3.1.7 – A tinta deve estar condições de ser aplicada por máquinas apropriadas e vir na 
viscosidadeespecificada. No caso da aplicação de microesferas de vidro tipo I-B no 
entanto, pode ser adicionado, nomáximo, 5% de solvente em volume a ser utilizado 
deverá ser apropriado para a tinta especificada, depreferência de mesmo fabricante. 
 
4.3.1.8 – A tinta quando aplicada em quantidade especificada deve recobrir perfeitamente 
o pavimento epermitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos. 
 
4.3.1.9 – A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e 
características deadesividaade às microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película 
seca fosca, de aspectouniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento 
durante o período de vida útil. 
 
4.3.1.10 – A tinta quando aplicada sobre a superfície betuminosa não deve apresentar 
sangria, nemexercer qualquer ação que danifique o pavimento. 
 
4.3.1.11 – As microesferas de vidro deverão ser aplicadas na proporção de 
a) Tipo I – B: de 200g a 250g para cada litro de tinta; 
b) Tipo II A/B : 250g microesferas para cada m² de tinta aplicada. 
 
4.3.2 – Embalagem 
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4.3.2.1 – A tinta deverá ser embalada em recipiente metálicos, cilíndricos lacrados; o lacre 
deveapresentar o número do laudo laboratorial. 
 
4.3.2.2 – As embalagens das tintas deverão trazer no seu corpo, bem legível, as 
seguintes informações: 
a) nome do produto; 
b) cor da tinta (Padrão Munsell); 
c) referência quanto a natureza química da resina; 
d) data de fabricação; 
e) prazo de validade; 
f) número do lote de fabricação; 
g) nome do fabricante; 
h) quantidade contida no recipiente, em litros. 
 
4.3.3 – Limpeza do pavimento 
A CONTRATADA deverá apresentar aparelhagem necessária para limpar e secar 
devidamente asuperfície a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar 
comprimido; quando estes processosnão forem suficientes para remover todo o material 
estranho, as superfícies deverão ser escovadas coma solução de fosfato trisódico ou 
similar e então lavadas, 24 (vinte e quatro) horas antes do início efetivodos serviços de 
demarcação, ou então quando a CONTRATANTEdeterminar. 
 
4.3.4 – Espessura 
A espessura da tinta após aplicação quando úmida, deverá ser de no mínimo 0,60mm; e a 
sua espessuraapós secagem deverá ser no mínimo de 0,30mm, quando medida sem 
adição de microesferas Tipo II a/b. 
 
4.3.5 – Pré-marcação 
Quando da superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam 
servir de guias;deve ser feita a pré-marcação antes da aplicação da tinta na via, na 
mesma cor da pintura definitiva,rigorosamente de acordo com as cotas e dimensões 
fornecidas em projeto. 
 
4.3.6 – Aplicação 
4.3.6.1 – O material aplicado deverá apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou 
manchas, nãose admitindo diferenças de tonalidade em uma mesma faixa ou em faixas 
paralelas. 
 
4.3.6.2 – A distribuição de microesferas de vidro deverá ser uniforme, não sendo 
admissível o seuacúmulo em determinadas áreas pintadas. Na pintura mecânica será 
usada a distribuição por aspersão, ena manual um carrinho próprio aprovado pela 
fiscalização. 
 
4.3.6.3 – A tolerância com relação à extensão e a largura de cada faixa será de até 5%. 
Esse excessonão será levado em consideração no pagamento, não admitindo-se largura 
ou extensões inferiores aosindicados no projeto. 
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4.3.6.4 – Na execução das marcas retas, qualquer desvio nas bordas excedendo 0,01mm 
em 10mdeverá ser corrigido. 
 
4.3.6.5 – Após aplicada a tinta deverá ser protegida de todo tráfego de veículos bem 
como de pedestres,durante o tempo de secagem, cerca de 30 (trinta) minutos. 
 
4.3.7 – Equipamentos 
A(s) máquina(s) para aplicação da tinta a frio deve(m) conter, no mínimo, os seguintes 
equipamentos: 
a) motor para autopropulsão; 
b) compressor de ar, com tanque e pulmão; 
c) tanques pressurizados para tinta; 
d) misturadores mecânicos para material; 
e) quadro de instrumentos e válvulas para regulagem, controle e acionamento; 
f) sistema de limpeza de mangueiras e pistolas, com tanque de solvente, válvulas e 
registros; 
g) sistema seqüenciador para atuação automática das pistolas nas pinturas de eixos 
tracejados; 
h) sistemas de pistolas para material, atuados pneumaticamente, permitindo a variação da 
largura dasfaixas; 
i) sistema espalhador de microesferas por aspersão; 
j) sistemas de discos limitadores de faixas; 
k) depósito para microesferas; 
l) sistema de braços suportes para pistolas; 
m) sistema de pistolas manuais, atuados pneumaticamente. 
 
4.3.8 – Retrorrefletorização 
A retrorrefletorização inicial mínima deverá ser de 150 mcd/Lux m2. 
 
4.3.9 – Notas 
4.3.9.1 – A aplicação do material será executada no período noturno, inclusive aos 
sábados, domingose feriados, salvo orientação em contrário da CONTRATANTE, 
obedecendo-se rigorosamente os prazosdefinidos em cada Ordem de Serviço. 
 
4.3.9.2 – No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com relação 
à geometriado local ou qualidade do piso, esta deverá comunicar imediatamente à 
fiscalização, para as providênciasnecessárias. 
 
4.3.9.3 – Sempre que uma Ordem de Serviço não seja cumprida integralmente dentro do 
prazoprogramado, por ocorrência de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a 
CONTRATADA deverácomunicar o fato imediatamente à fiscalização. 
 
4.3.9.4 – Todos os serviços de execução de sinalização horizontal somente deverão ser 
iniciados, apósa instalação da sinalização de segurança (cones, cavaletes, dispositivos 
refletivos e piscantes),devidamente vistoriada e aprovada pela CONTRATANTE. 
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4.4 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
4.4.1 – Requisitos Quantitativos 
 

Min. Máx. Métodos de 
Ensaio 

4.4.1.1 Viscosidade (sem esferas), Unidades 
Krebs... 

 
80 

 
95 

 
ABNTNBR 12027 

4.4.1.2 Estabilidade: alteração da 
viscosidade, Unidades Kresb... 

 
--- 

 
5 

 
ABNTNBR 5830 

4.4.1.3 Matéria não volátil, % em massa ... 62,8 --- ABNTNBR 12028 
4.4.1.4 Pigmento, % em massa... 40 50 ABNTNBR 12029 
4.4.1.5 Para tinta branca: TiO2 % em 

massa no pigmento... 
 

25 
 

--- 
 

ABNTNBR 12030 
4.4.1.6 Para tinta amarela: PbCrO4 % em 

massa no pigmento... 
22 --- ABNTNBR 12031 

4.4.1.7 Veículo não volátil % em massa 
no veículo 

 
38 

 
--- 

 
ABNT NBR 12032 

4.4.1.8 Tempo de secagem: espessura 
úmida 0,6mm, min. ... 

 
--- 

 
20 

 
ABNT NBR12033 

4.4.1.9 Ensaio de abrasão, óxido de alumínio 
branco (massa específica 
3,90 - 3,97Kg/L): 
- referido à pelicula seca 0,30 mm,L... 

 
 
 

80 

 
 
 

--- 

 
 
 

ABNTNBR 12034 
4.4.1.10 Massa específica, g/cm³ 1,30 1,45 ABNTNBR 5829 
4.4.1.11 Brilho a 60°, unidade... --- 20 ABNTNBR 12035 
 
4.4.2 – Requisitos Qualitativos 
 
4.4.2.1 Cor (Munsell): 

- Tinta Branca  
 
N 9,5 (com tolerância N 9,0) 

4.4.2.2 - Tinta amarela  10 YR 7,5/14 com tolerância 10 YR 6,5/14 e 
 8,5 YR 7,5/14. 

4.4.2.3 Flexibilidade 
(ABNT NBR 12036) 

Inalterada (não deve apresentar fissuras ou 
Deslocamento) 

4.4.2.4 Sangramento 
(ABNT NBR 12037) 

Ausência (não deve apresentar alteração da 
Cor). 

4.4.2.5 Resistência à água 
(ABNT NBR 12038) 

Inalterada (não deve amolecer, empolar ou 
Apresentar outra evidência de deteriorização). 

4.4.2.6 Resistência ao calor 
(ABNT NBR 12039) 

Inalterada (não deve apresentar alteração da 
Cor, empolamento ou evidência de 
deteorização). 

 
 
 

4.4.2.7 

Ensaio de inteperismno, 400h 
(ABNT NBR 12040 
- Cor 
 
 
- Integridade 

 
 
Leve alteração (tolera-se leve amarelecimento 
ou Leve escurecimento). 
 
Inalterada (não deve apresentar bolhas, 
fissuras, Pulverulência ou qualquer outra 
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evidência de alteração de integridade da 
película). 

4.4.2.8 Identificação do veículo não 
volátil(Espectômetroinfra-vermelho) 

O espectograma de absorção de radiações 
infra Vermelhas deve apresentar bandas 
características. Predominantes de resinas 
acrílicas e estireno. 

4.4.2.9 Breu e derivados 
NBR -5844 

 
Ausência 

 
4.5 CONTROLE DE QUALIDADE 
 
4.5.1 – Materiais 
Para garantia da qualidade dos serviços, serão exigidos da CONTRATADA os 
Certificados de Análise com respectiva aprovação dos materiais, tinta e microesferas de 
vidro a serem utilizadas na obra, emitidos por laboratório credenciado para tal; somente 
após apresentação dos laudos à CONTRATADApoderá iniciar os serviços, e 
independente dos laudos a CONTRATANTE poderá a qualquer momento coletarmaterial 
para análise de suas características. 
 
4.5.2 – Serviços 
Quanto a execução dos serviços, deverão ser observados os seguintes itens: 
 
4.5.2.1 – Espessura 
a) Material será colhido pela fiscalização da CONTRATANTE durante a aplicação em 
chapa de folha deflandres, a intervalos determinados junto á saida do equipamento 
aplicador. As medidas serãorealizadas sem adição de microesferas de vidro do Tipo II 
A/B. 
b) Deverão ser retiradas, amostras para verificação da espessura da película aplicada, 
desconsiderando-se os 5% iniciais e finais de carga. 
c) A fiscalização da CONTRATANTE, munida de um medidor de espessura úmida poderá 
parar a obra; ouexigir que refaça a pintura, caso não esteja na espessura desejada. 
d) Deverão ser realizadas no mínimo 05 (cinco) medidas em cada amostra e o resultado 
deverá serexpresso pela média das medidas. 
 
4.5.2.2 – Refletorização 
a) Material colhido durante a aplicação em chapa de folha de flandres, com as 
microesferasincorporadas, deverá ser medido com aparelhos apropriados. 
b) Deverão ser realizadas no mínimo 10 medidas em cada chapa e o resultado deverá ser 
expressopela média das medidas. 
 
4.6 DURABILIDADE 
Independentemente dos ensaios e inspeções, e considerando-se volume de tráfego de 
até 10.000veículos/faixa x dia, a durabilidade da sinalização implantada deverá ser de: 
 
4.6.1 – 09 (nove) meses para 100% da metragem total aplicada de cada Ordem de 
Serviço; 
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4.6.2 – 12 (doze) meses para 80% da metragem total aplicada de cada Ordem de Serviço; 
 
4.6.3 – 15 (quinze) meses para 60% da metragem total aplicada de cada Ordem de 
Serviço. 
 
 
 
5. DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO 
RETRORREFLETORIZADO 
 
5.1 OBJETIVO 
Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para a execução de serviços de 
demarcação viáriade pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais 
termoplásticos extrudadoretrorrefletorizados. 
 
5.2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
NBR 6831 - Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcação viária -Especificação. 
NBR 7396 - Material para Sinalização Horizontal - Terminologia. 
NBR 13076 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
do teor deligante - Método de Ensaio. 
NBR 13077 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
de cromatode chumbo - Método de Ensaio. 
NBR 13078 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal -Determinação 
de sulfetode cádmio - Método de Ensaio. 
NBR 13079 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
dadensidade de massa ( massa específica) - Método de Ensaio. 
NBR 13080 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
dodeslizamento - Método de Ensaio. 
NBR 13081 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
daresistência à abrasão – Método de Ensaio. 
NBR 13082 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - 
Determinação da resistência à luz - Método de Ensaio. 
NBR 13090 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
do dióxidode titânio pelo método de redução do alumínio - Método de Ensaio. 
NBR 13091 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
demicroesferas de vidro – Método de Ensaio. 
NBR 13092 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
datemperatura de amolecimento ( ponto de amolecimento) - Método de Ensaio. 
NBR 13093 -Termoplásticoretrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
daestabilidade ao calor - Método de Ensaio. 
NBR 13094 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
da cor –Método de Ensaio. 
 
5.3 CONDIÇÕES GERAIS 
5.3.1 – Materiais 
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5.3.1.1 – O material termoplástico se constituirá de uma mistura em proporções 
convenientes de:ligantes; partículas granulares como elementos inertes; pigmentos e 
seus agentes dispersores;microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao 
material qualidades que venham atender afinalidade a que se destina. 
 
5.3.1.2 – O ligante deve ser constituído de resinas naturais e/ou sintéticas e um óleo; 
como agenteplastificante. 
 
5.3.1.3 – As partículas granulares serão constituídas por talco, dolomita, calcita, quartzo e 
outrosmateriais similares e microesferas de vidro Tipo IA conforme a NBR 6831. 
 
5.3.1.4 – No termoplástico de cor branca, o pigmento dever ser o dióxido de titânio rutilo e 
no de coramarela deve ser cromato de chumbo ou sulfeto de cádmio. Os pigmentos 
empregados devem asseguraruma qualidade e resistência à luz e ao calor, tais que a 
tonalidade das faixas permaneçam inalteradas. 
 
5.3.1.5 – O termoplástico deve apresentar boas condições de trabalho e suportar 
temperaturas de até80°C, sem sofrer deformações. 
 
5.3.1.6 – O termoplástico deve ser inerte a intempéries, combustíveis e lubrificantes. 
 
5.3.1.7 – O termoplástico deve produzir marcas que se agreguem firmemente ao 
pavimento, não sedestacando do mesmo em conseqüência de esforços provenientes do 
tráfego. 
 
5.3.1.8 – O termoplástico deve ser passível de remoção intencional, não ocasionando 
danos sensíveisao pavimento. 
 
5.3.1.9 – O termoplástico não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do 
pavimento. 
 
5.3.1.10 – Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se 
fazer umaaplicação de uma camada de ligação antes da demarcação, de forma a criar um 
meio ligante entre opavimento e o termoplástico. 
 
5.3.1.11 – O termoplástico deve manter integralmente a sua coesão e cor após a sua 
aplicação nopavimento. 
 
5.3.1.12 – O termoplástico quando aquecido à temperatura exigida para sua aplicação, 
não devedesprender fumos ou gases tóxicos que possam causar danos às pessoas ou a 
propriedades. 
 
5.3.1.13 – As microesferas do Tipo I-A deverão ser aplicadas incorporadamente às 
massastermoplásticas, durante a sua fabricação, de modo a permanecerem internas à 
pelicula aplicada, naproporção de 20 a 40% em massa da mistura. 
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5.3.1.14 – A camada final de microesferas de vidro do Tipo II A/B, aplicada por meio de 
pistolasacionadas a ar comprimido, concomitantemente com o material, deverá ser de 
350g/m2. 
 
5.3.2 – Embalagem 
5.3.2.1 – O termoplástico deverá ser acondicionado em sacos plásticos devidamente 
fechados elacrados. O lacre deverá apresentar o número do laudo laboratorial; e deverá 
ser conferido e retirado pelafiscalização da CONTRATANTE. 
 
5.3.2.2 – As embalagens deverão trazer no seu corpo, bem legível, as seguintes 
informações: 
a) Nome do Produto; 
b) Cor do material (Padrão Munsell); 
c) Número do lote de fabricação; 
d) Data de fabricação; 
e) Nome do fabricante; 
f) Prazo de Validade; 
g) Quantidade Contida, em quilos. 
 
5.3.3 – Limpeza do Pavimento 
A CONTRATADA deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar e secar 
devidamente asuperfície a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar 
comprimido; quando estes processosnão forem suficientes para remover todo o material 
estranho, as superfícies deverão ser escovadas comsolução de fosfato trisódico ou similar 
e então lavadas, 24 (vinte e quatro) horas antes do início dosserviços de demarcação, ou 
quando a CONTRATANTE determinar. 
 
5.3.4 – Espessura 
A espessura do termoplástico extrudado após aplicação deverá ser de no mínimo de 
3,0mm, quandomedida sem adição de microesferas Tipo II A/B. 
 
5.3.5 – Pré-Marcação 
Quando da superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam 
servir de guias,deve ser feita a pré-marcação antes da aplicação do termoplástico na via, 
na mesma côr da pinturadefinitiva, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensões 
fornecidas em projeto. 
 
5.3.6 – Aplicação 
11.3.6.1 – O material será aplicado pelo processo de extrusão, sendo que a temperatura 
máxima deaplicação deverá ser a de 180°C para o termoplástico de cor amarela e de 
200°C para o termoplástico decor branca, a fim de manter a coesão e cor naturais do 
termoplástico. 
 
5.3.6.2 – O material deverá ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes 
condiçõesambientais: 
a) Temperatura entre 10 e 40°C 
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b) Umidade relativa do ar até 80% 
 
5.3.6.3 – O material aplicado deverá apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou 
manchas,não se admitindo diferenças de tonalidade em uma mesma faixa ou em faixas 
paralelas. 
 
5.3.6.4 – As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos 
indicado emprojeto. 
 
5.3.6.5 – A tolerância com relação à extensão e a largura de cada faixa será de até 5%. 
Este excessonão será levado em consideração no pagamento, não admitindo-se largura 
ou extensões inferiores aosindicados em projeto. 
 
5.3.6.6 – Na execução das marcas retas, qualquer desvio nas bordas excedendo 0,01m 
em 10m deveráser corrigido. 
 
5.3.6.7 – O termoplástico após aplicado deverá permitir a liberação do tráfego de 05 
minutos. 
 
5.3.7 – Equipamentos 
Os equipamentos mínimos necessários por equipe para aplicação de material pelo 
processo de extrusãosão: 
a) Usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão do 
material (brancoe amarelo), providos de queimadores, controle de temperatura e 
agitadores com velocidade variável; 
b) Termômetro em perfeito estado de funcionamento para controle da temperatura fusão; 
c) Gerador de eletricidade para alimentadores dos dispositivos de segurança e controle; 
d) Sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gás ou óleo; 
e) Sapatas para aplicação manual com largura variável de 100 a500mm e abertura de 
3,4mm; 
f) Carrinho para aplicação e distribuição de microesferas, com largura variável de 100 
a500mm. 
g) Termômetro infra vermelho para controle da temperatura na aplicação do material com 
sapata. 
 
5.3.8 – Retrorrefletorização 
A retrorrefletorização inicial mínima da sinalização deverá ser de 150 mcd/lux.m2. 
 
5.3.9 – Notas 
5.3.9.1 – A aplicação do material será executada no período noturno, inclusive aos 
sábados, domingose feriados, salvo orientação em contrário da CONTRATANTE, 
obedecendo rigorosamente os prazos definidosem cada Ordem de Serviço. 
 
5.3.9.2 – No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com relação 
à Geometriado local ou qualidade do piso, esta deverá comunicar imediatamente a 
fiscalização, para as providênciasnecessárias. 
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5.3.9.3 – Sempre que uma Ordem de Serviço não seja cumprida integralmente dentro do 
prazoprogramado, por ocorrência de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a 
CONTRATADA deverácomunicar por escrito o fato imediatamente à fiscalização. 
 
5.3.9.4 – Todos os serviços de execução de sinalização horizontal somente deverão ser 
iniciados,após a instalação da sinalização de segurança (cones, cavaletes, dispositivos 
refletivos e piscantes),devidamente vistoriada e aprovada pela CONTRATANTE. 
 
 
5.4 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.4.1 – Requisitos Quantitativos 
 
 

 
 
5.4.2 – Requisitos Qualitativos 
 
5.4.2.1 Cor Munsell 

- termoplástico branco N 9,5 com tolerância N 9,0- Tinta amarela 
- termoplástico amarelo 10 YR 7,5/14 com tolerância 10 YR 

 
5.4.2.2 
5.4.2.3 

6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14 
Estabilidade ao calor ....... satisfatória ABNT NBR 13093 
Resistência à luz .......... inalterada ABNT NBR 13094 

 
5.5 CONTROLE DE QUALIDADE 
5.5.1 – Materiais 
Para garantia de qualidade dos materiais serão exigidos da CONTRATADA os 
Certificados de Análisecom a respectiva aprovação dos termoplásticos e microesferas de 
vidro a serem utilizados, emitidos porlaboratório credenciado para tal, somente após 
apresentação dos laudos a CONTRATADA poderá iniciaros serviços; e independente dos 

Min. Máx. Métodos de Ensaio 
5.4.1.1 Ligante, % em massa na mistura 18 --- ABNTNBR 13076 
5.4.1.2 Para o tremoplástico branco TiO2, 

% em massa na mistura 
 

8 
 

--- 
 

ABNTNBR 13090 
5.4.1.3 Para o termoplástico amarelo, 

% em massa na mistura 
PbCrO4 
CdS 

 
 
 

2 
1 

 
 
 

--- 
--- 

 
 
 

ABNTNBR 13077 
ABNT NBR 13078 

5.4.1.4 Microesferas, % em massa na 
mistura 

 
20 

 
40 

 
ABNTNBR 13091 

5.4.1.5 Massa específica, g/cm3 1,85 2,25 ABNTNBR 13079 
5.4.1.6 Ponto de amolecimento, oC 90 --- ABNT NBR 13092 
5.4.1.7 Deslizamento, % --- 3 ABNT NBR 13080 
5.4.1.8 Resistência à abrsão, g --- 0,4 ABNT NBR13081 
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laudos a CONTRATANTE poderá a qualquer momento coletar material paraanálise de 
suas características. 
 
5.5.2 – Serviços 
Quanto à execução dos serviços, deverão ser observados os seguintes itens: 
 
5.5.2.1 – Espessura 
a) O material será colhido pela fiscalização da CONTRATANTE durante a aplicação em 
chapa de folha deflandres, a intervalos determinados junto à saída do equipamento 
aplicador. As medidas serãorealizadas sem a adição de microesferas de vidro do tipo II 
A/B. 
 
b) Deverão ser retiradas como amostras para verificação da espessura da película 
aplicada,desconsiderando-se os 5% iniciais e finais de carga. 
 
c) Deverão ser realizadas no mínimo 10 (dez) medidas em cada amostra e o resultado 
deverá serexpresso pela média das medidas. 
 
d) controle da espessura da película também será realizado diariamente através da 
aferição da sapatautilizada para aplicação manual; tal aferição consistirá na medida da 
largura e da abertura da sapata,sendo realizada na presença do representante da 
CONTRATADA com utilização de paquímetro ououtro instrumento adequado. 
 
5.5.2.2 – Retrorrefletorização 
a) material colhido durante a aplicação em chapa de folha de flandres, com as 
microesferasincorporadas, deverá ser medido com aparelhos apropriados. 
 
b) Deverão ser realizadas no mínimo 10 (dez) medidas em cada amostra e o resultado 
deverá serexpresso pela média das medidas. 
 
5.6 DURABILIDADE 
Independentemente dos ensaios e inspeções, e considerando-se volume de tráfego de 
até 30.000veículos/faixa x dia, a durabilidade da sinalização implantada, deverá ser de: 
 
5.6.1 – Dezoito meses para 100% de metragem total aplicada de cada Ordem de Serviço. 
 
5.6.2 – Vinte e quatro meses para 80% da metragem total aplicada de cada Ordem de 
Serviço. 
 
5.6.3 – Trinta e seis meses para 60% da metragem total aplicada de cada Ordem de 
Serviço. 
 
 
6. DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO BICOMPONENTE 
PLÁSTICO A FRIO, TIPO EXTRUDADO. 
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6.1. Disposições Gerais 
 
a) O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar o 
desenvolvimento da Execução de Sinalização Horizontal com Plástico à Frio, 
Aplicação Por Aspersão Manual – Sistema Bi-line. 
 
6.2. Execução dos serviços 
 
a) Os serviços de sinalização viária horizontal com plástico à frio antiderrapante deverão 
ser executados por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os serviços, 
desdevistorias, pré-marcação, pintura, sinalização de segurança e limpeza do local. 
 
b) O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA deverá 
dar assistência à obra, prestando assistência durante o período de execução dos serviços 
e quando das vistorias e reuniões efetuadas pela Fiscalização. 
 
c) Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à CONTRATADA, ou 
vice-versa, serão transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos. 
 
6.3. Definições 
 
a) Plástico a Frio: Material bi-componente ou tri-componente (componente A, componente 
B e componente C) a base resina reativa metacrílica pura, cargas minerais, pigmentos, 
aditivos e microesferas de vidro (exceto nos materiais aspersão e aplicação a rolo).  
 
Componente A: resina metacrílica reativa pura, cargas minerais, pigmentos, aditivos e 
microesferas de vidro (exceto nos materiais para aspersão e aplicação a rolo). 
 
Componente B: Agente endurecedor (pó ou líquido).  
 
Componente C: resina metacrílica pura de menor reatividade sem acelerador, cargas 
minerais, aditivos e pigmentos. 
 
b) Agente endurecedor: substância em estado sólido ou líquido que deve ser adicionado 
ao Plástico a frio para início do processo de cura e endurecimento do material. 
 
c) Plástico a Frio Aplicação Manual: Material plástico a frio aplicado com equipamento de 
aspersão (spray) sistema 1:1, acoplado a pistola de 2 bicos (leques cruzados) e 2 
aspergidores pneumáticos manuais. 
 
d) Composto antiderrapante: Cargas minerais com dureza Mohs igual ou superior a 7,0 de 
cor branca ou incolor, hábito granular prismático e compacto, utilizado para melhorar 
rugosidade do sistema de sinalização. 
e) Ponto de orvalho: Temperatura no qual ocorre a condensação dos vapores de água do 
ambiente sobre uma superfície. (A temperatura do ponto de orvalho é estimada mediante 
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tábuas psicométricas, interpolando-se a umidade relativa do ambiente com a temperatura 
ambiente). 
 
6.4. Requisitos 
 
a) O material plástico a frio deve ser fornecido em três componentes, sendo o 
componente A acondicionado no reservatório A e o componente B e C pré-misturados e 
homogeneizados,acondicionados no reservatório C. 
 
b) A resina metacrílica utilizada no plástico a frio deve ser 100 % metacrílica, reativa, e 
livres de solventes. Misturas com outras resinas, líquidos ou solventes não são 
permitidas. 
 
c) Agente endurecedor (componente B): deve ser o peróxido de benzoíla pó ou líquido. 
Para aplicação manual o peróxido utilizado deverá ser em pó. 
 
d) Microesferas e esferas de vidro aspergidas: recomenda-se que sejam tratados com 
silanos metacrílicos. 
 
e) Primer: para aplicação do plástico a frio sobre substratos de concretos novos deve-se 
aplicar primer a base de resinas metacrílicas 100 % reativas de 2 componentes A e B, ou 
primer monocomponente a base de resinas metacrílicas puras. 
 
f) Composto antiderrapante: quando utilizado em conjunto com microesferas ou esferas 
de vidro o composto antiderrapante deverá ter granulometria compatível ao das 
microesferas ouesferas de vidro utilizadas. 
 
g) Os componentes do Plástico a Frio devem se apresentar homogêneos, isentos de 
endurecimento ou grumos. 
 
h) No caso de leve sedimentação do material no recipiente, o mesmo deverá permitir uma 
perfeita homogeneização. 
 
Notas 
 
1) Os ensaios quantitativos e qualitativos laboratoriais devem ser realizados a 
temperaturade 25 C, adicionando-se 2 % em peso do componente B, no componente A.  
 
2) O fornecedor do plástico a frio deverá informar em seus boletins técnicos e nas 
embalagens a quantidade do componente B (agente endurecedor) a ser utilizado em 
função da temperatura ambiente bem como do tempo para aplicação (potlife) e tempo de 
endurecimento. 
 
6.5. Execução e mão-de-obra 
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a) Sinalização de segurança de trânsito: Os serviços de execução de sinalização 
horizontal só podem ser iniciados, após instalação de todos os elementos para uma 
sinalização de obra adequada a cada local de serviço. Estes elementos devem atender as 
normas do Código Brasileiro de Trânsito ou dos manuais de sinalização do órgão 
responsável pela via. 
 
b) Equipamentos de limpeza: Devem ser constituídos por vassouras, escovas, 
compressores para limpeza com jato de ar ou de água, ou outros adequados de forma a 
limpar e secar apropriadamente a superfície a ser demarcada. 
 
c) Preparação do pavimento: O plástico a frio pode ser aplicado sobre superfície de 
revestimento asfáltico ou de concreto de cimento Portland. Em revestimentos novos deve 
ser respeitado seu período de cura para aplicação da sinalização. A superfície a ser 
demarcada deve se apresentar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou quaisquer outros 
materiais que possam prejudicar a aderência do plástico a frio. 
 
d) Para substratos novos de concreto, deve-se remover a película de cura (curing) e 
quaisquer contaminantes e/ ou materiais estranhos que possam prejudicar a aderência do 
sistema. Sobre o concreto limpo, seco e livre de sujeira, óleos, graxas e quaisquer 
materiais que possam prejudicar a aderência, deve-se aplicar o primer antes da aplicação 
da sinalização horizontal com plástico a frio. 
 
e) O Plástico a frio apresenta compatibilidade sobre tintas de mesma natureza química, 
tais como acrílicas ou metacrílicas base de solvente, acrílica base água ou plástico a frio. 
De umaforma geral o plástico a frio apresenta boa aderência sobre termoplástico. 
 
f) Pintura de contraste: Sempre que houver insuficiência de contraste entre as cores do 
pavimento e do plástico a frio, as faixas demarcatórias devem receber previamente 
pintura decontraste, proporcionando melhoria da visibilidade diurna. A pintura de contraste 
deve apresentar compatibilidade com o plástico a frio e ser de mesma natureza química, 
tais como tintas a base de resinas acrílicas e ou metacrílicas. 
 
g) Demarcação: O plástico a frio deve estar apto a ser aplicado nas seguintes condições: 
 
- Temperatura do ambiente entre 5º C e 45 º C; 
- Umidade relativa do ar até 80%; 
- Temperatura do pavimento deve estar 3º C acima do ponto de orvalho; 
- Que não esteja chovendo. 
 
h) Consumo de material inferior à 1,00 Kg/m²; 
 
i) Espessura final seca igual à0,6 mm; 
 
j) Depois de aplicado, o plástico a frio deverá garantir a liberação do tráfego no período de 
tempo de 7 a 30 minutos, sem prejudicar a qualidade da pintura. 
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6.6. Processos de aplicação 
 
a) Manual: para faixas planas transversais e símbolos e legendas; 
 
b) Manual ou mecânica: aspersão grandes esferas (big beads / faixas e símbolos); 
 
c) Equipamento: do tipo “airless” para aplicação de material bi componente, com controle 
automático da mistura com tanques independentes para cada componente, mistura na 
saída das pistolas e sistema de limpeza automática. A regulagem do equipamento deve 
ser adequada para que os volumes liberados pelos bicos da pistola (em cada 
componente) garantam as proporções do sistema. 
 
6.7. Preparação do Material para utilização no equipamento: 
 
a) Para garantir a perfeita homogeneização dos componentes do plástico a frio, utilize 
haste homogeneizadora acoplada em furadeira para mistura dos componentes 
individualmente antes da colocação do produto nos tanques do equipamento. 
 
b) No caso do sistema por aspersão 1:1, teremos três componentes, (A, B e C), certifique-
se de que os componentes A e o componente C estejam individualmente 
homogeneizados. Adicione o agente endurecedor (componente B) ao componente C e 
homogeneíze.  
 
c) Em seguida, deposite o conteúdo de cada balde respectivamente nos tanques 
individualmente (A e C) do equipamento de pintura. 
 
d) Os componentes A e C nunca devem permanecer por mais de 24 horas dentro do 
tanque do equipamento de aplicação. 
 
NOTA: Não deve ser incorporado microesferas de vidro nos tanques do equipamento. 
 
e) Outros dispositivos: Gerador de energia, haste homogeneizadora, furadeira, 
 
f) termômetro, higrômetro, termômetro infravermelho, trena, lupa e medidor deespessura. 
 
g) Refletorização para o processo aspersão (Spray): aspersão de microesferas (faixa 
predominante 600 – 800 microns) ABNT NBR 6831- tipo II C, com tratamento de silanos. 
 
6.7. Pintura antiderrapante com agregado incorporado 
 
a) Manual: 1ª demão de material com pistola de bicomponente de 2 bicos (leques 
cruzados) na espessura de 0,3mm, seguida de aspersão de agregado antiderrapante e 
microesferas de vidro, 2ª demão de material com a espessura de 0,3mm e finalmente 
aspersão de microesferas de vidro sobre a última camada (travessias, legendas, linhas 
transversais, etc.). 
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6.8. Requisitos Quantitativos e Qualitativos 
 
Metodologias de ensaios utilizadas 
- Determinação da massa específica NBR 15438, item 4.10 
- Teor de microesferas de vidro, NBR 15482, item 4.9 
- Medição de Viscosidade 
 
a) Para os materiais plásticos a frio manuais e mecânico por processos extrusão 
edispersão o método de ensaio de viscosidade é o Daniel Flow. 
 
b) Para os materiais Plástico a frio Spray e a rolo, conforme norma ABNT NBR 15438, 
item 1. 
 
- Estabilidade, conforme norma ABNT NBR 15438, item 4.2 
- Cor EN 1436 coordenadas cromáticas (x,y) 
- Identificação da resina e % de resina DIN EN 12802 
- Resistência a luz NBR 15482 item 4.4 
 
6.9 - Plástico a Frio Branco ou Amarelo 
 
6.9.1 Plástico a Frio, Branco ou Amarelo – Processo por aspersão / Spray 
 
A – primeira demão de tinta, espessura seca 0,3 mm; 
B – Aspersão de agregado antiderrapante com microesferas 
C – Segunda demão de tinta, espessura seca 0,3 mm; 
D – Aspersão de microesferas com ou sem agregado cerâmico 
 
6.9.2. Retrorrefletância e durabilidade: 
 
O aplicador e os materiais utilizados devem garantir uma retrorrefletância mínima em seco 
de: 
- Plástico a frio branco: 350 mcd/lux/m² 
- Plástico a frio amarelo: 320 mcd/lux/m² 
 
A contratante realizará verificações das características iniciais e fatores de desempenho 
ao longo do prazo de garantia dos serviços. 
 
Será admissível redução máxima de 50% (cinqüenta por cento) da espessura seca e da 
retrorrefletância iniciais, ao final do prazo de garantia. Caso as verificações realizadas 
pela Contratante detectar indícios de desgaste prematuro ou perda de retrorrefletância, a 
Contratada será acionada, às suas expensas, para recomposição parcial ou total das 
sinalizações, de acordo com o padrão estabelecido neste instrumento. 
 
 
6.10. Critérios de Medição: 
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O serviço de sinalização viária com plástico à frio antiderrapante será medido na pista, em 
unidade de m2 (metro quadrado) de área efetivamente pintada aprovada. Esta medida 
de área será obtida pela projeção da sinalização sobre o pavimento. 
 
Somente serão pagos os valores referentes às medições aprovadas. As medições 
reprovadas, dentro dos critérios estabelecidos neste instrumento, deverão ser refeitas, 
arcando a contratada com todas as despesas de materiais, mão-de-obra e equipamentos. 
 
 
7. DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ASPERGIDO 
RETRORREFLETORIZADO 
 
7.1 OBJETIVO 
Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para a execução e fiscalização de 
serviços dedemarcação viária de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais 
termoplásticos aspergidosretrorrefletorizados. 
 
7.2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
NBR 6831 - Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcação viária – 
Especificações. 
NBR 7396 - Material para Sinalização Horizontal - Terminologia. 
NBR 13076 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
do teor deligante - Método de Ensaio. 
NBR 13077 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
de cromatode chumbo - Método de Ensaio. 
NBR 13078 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
de sulfetode cádmio - Método de Ensaio. 
NBR 13079 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
dadensidade de massa ( massa específica) - Método de Ensaio. 
NBR 13080 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal -Determinação 
dodeslizamento - Método de Ensaio. 
NBR 13081 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
daresistência à abrasão - Método de Ensaio. 
NBR 13082 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
daresistência à luz - Método de Ensaio. 
NBR 13090 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
do dióxidode titânio pelo método de redução do alumínio - Método de Ensaio. 
NBR 13091 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
demicroesferas de vidro - Método de Ensaio. 
NBR 13092 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
datemperatura de amolecimento ( ponto de amolecimento) - Método de Ensaio. 
NBR 13093 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
deestabilidade ao calor - Método de Ensaio. 
NBR 13094 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação 
da cor -Método de Ensaio. 
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7.3 CONDIÇÕES GERAIS 
7.3.1 – Requisitos básicos 
 
7.3.1.1 – Material termoplástico se constituirá de uma mistura em proporções 
convenientes de: ligantes,partículas granulares como elementos inertes, pigmentos e 
seus agentes dispersores, microesferas devidro e outros componentes que propiciem ao 
material qualidades que venham atender a finalidade a quese destina. 
 
7.3.1.2 – O ligante deve ser constituído de resinas naturais e/ou sintéticas e um óleo 
como agenteplastificante. 
 
7.3.1.3 – As partículas granulares serão constituídas por talco, dolomita, calcita, quartzo e 
outrosmateriais similares e microesferas de vidro Tipo I A. 
 
7.3.1.4 – No termoplástico de cor branca, o pigmento dever ser o dióxido de titânio rutilo e 
no de coramarela deve ser cromato de chumbo ou sulfeto de cádmio. Os pigmentos 
empregados devem asseguraruma qualidade e resistência à luz e ao calor, tais que a 
tonalidade das faixas permaneçam inalteradas. 
 
7.3.1.5 – O termoplástico deve apresentar boas condições de trabalho e suportar 
temperaturas de até80°C, sem sofrer deformações. 
 
7.3.1.6 – O termoplástico deve ser inerte a intempéries, combustíveis e lubrificantes. 
 
7.3.1.7 – O termoplástico deve produzir marcas que se agreguem firmemente ao 
pavimento, não sedestacando do mesmo em consequência de esforços provenientes do 
tráfego. 
 
7.3.1.8 – O termoplástico deve ser passível de remoção intencional, não 
ocasionandodanos sensíveisao pavimento. 
 
7.3.1.9 – O termoplástico não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do 
pavimento. 
 
7.3.1.10 – Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se 
fazer umaaplicação de uma camada de ligação antes da demarcação, de forma a criar um 
meio ligante entre opavimento e o termoplástico. 
 
7.3.1.11 – O termoplástico deve manter integralmente a sua coesão e cor após a sua 
aplicação nopavimento. 
 
7.3.1.12 – O termoplástico quando aquecido à temperatura exigida para sua aplicação, 
não devedesprender fumos ou gases tóxicos que possam causar danos às pessoas ou a 
propriedades. 
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7.3.1.13 – As microesferas do Tipo I A deverão ser aplicadas incorporadamente às 
massas termoplásticas, durante a sua fabricação, de modo a permanecerem internas à 
pelicula aplicada, na proporção de 20 a 40% em massa da mistura. 
 
7.3.1.14 – A camada final de microesferas de vidro do Tipo II A/B, aplicada por meio de 
pistolas acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o material, deverá ser de 
350g/m2. 
 
7.3.2 – Embalagem 
7.3.2.1 – O termoplástico deverá ser acondicionado em sacos plásticos devidamente 
fechados e lacrados. O lacre deverá apresentar o número do laudo laboratorial, e deverá 
ser conferido e retirado pela fiscalização da CONTRATANTE. 
 
12.3.2.2 – As embalagens deverão trazer no seu corpo, bem legível as seguintes 
informações: 
a) Nome do Produto; 
b) Cor do material (Padrão Munsell); 
c) Número do lote de fabricação; 
d) Data de fabricação; 
e) Nome do fabricante; 
f) Prazo de Validade; 
g) Quantidade Contida, em quilos. 
 
7.3.3 – Limpeza do Pavimento 
A CONTRATADA deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar e secar 
devidamente asuperfície a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar 
comprimido, quando estes processosnão forem suficientes para remover todo o material 
estranho, as superfícies deverão ser escovadas comsolução de fosfato trisódico ou similar 
e então lavadas, 24 (vinte e quatro) horas antes do início doserviço de demarcação, ou 
quando a CONTRATANTE determinar. 
 
7.3.4 – Espessura 
A espessura do termoplástico extrudado após aplicação deverá ser de no mínimo de 
1,50mm, quandomedida sem adição de microesferas Tipo II A/B. 
 
7.3.5 – Pré-Marcação 
Quando da superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam 
servir de guias,deve ser feita a pré-marcação antes da aplicação do termoplástico na via, 
rigorosamente de acordo comas de projeto. 
 
7.3.6 – Aplicação 
7.3.6.1 – O material será aplicado pelo processo de aspersão, sendo que a temperatura 
máxima deaplicação deverá ser a de 180°C para o termoplástico de cor amarela e de 
200°C para o termoplástico decor branca, a fim de manter a coesão e cor naturais do 
termoplástico. 
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7.3.6.2 – O material deverá ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes 
condiçõesambientais: 
a) Temperatura entre 10 e 40°C 
b) Umidade relativa do ar até 80% 
 
7.3.6.3 – O material aplicado deverá apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou 
manchas,não se admitindo diferenças de tonalidade em uma mesma faixa ou em faixas 
paralelas. 
 
7.3.6.4 – As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos 
indicado emprojeto. 
 
7.3.6.5 – A tolerância com relação à extensão e a largura de cada faixa será de até 5%. 
Este excessonão será levado em consideração no pagamento, não admitindo-se largura 
ou extensões inferiores aosindicados em projeto. 
 
7.3.6.6 – Na execução das marcas retas, qualquer desvio nas bordas excedendo 0,01m 
em 10m deveráser corrigido. 
 
7.3.6.7 – O termoplástico após aplicado deverá permitir a liberação do tráfego em 5 
minutos. 
 
7.3.7 – Equipamentos 
7.3.7.1 – Deve ser incluído um aparelho de projeção pneumática, mecânica ou 
combinada, e tantosapetrechos auxiliares para demarcação manual quantos forem 
necessários a execução satisfatória doserviço. 
 
7.3.7.2 – Os equipamentos mínimos necessários por equipe para aplicação de material 
pelo processode aspersão são: 
a) Usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão do 
material (brancoe amarelo), providos de queimadores, controle de temperatura e 
agitadores com velocidade variável; 
b) Veículo autopropulsionado contendo recipiente com capacidade variável e aquecimento 
indireto(câmara para óleo térmico). Para os equipamentos de projeção pneumática o 
recipiente precisa serpressurizado para conduzir o material até a pistola; e nos 
equipamentos de projeção mecânica omaterial deve ser conduzido através de bomba até 
a pistola. 
c) Termômetros em perfeito estado de funcionamento na câmara de óleo e no recipiente 
para a fusãodo material termoplástico; 
d) Conjunto aplicador contendo uma ou duas pistolas próprias para termoplástico e 
semeador demicroesferas de vidro; 
e) Aquecimento indireto (com óleo térmico), para todo conjunto aplicador, ou seja: 
mangueira condutorado material termoplástico e pistola; 
f) Compressor com tanque pulmão de ar destinado a: 
f.1) Pressurização do recipiente de termoplástico (nos equipamentos de projeção 
pneumática),tanque de microesferas; 
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f.2) Limpeza do pavimento e para atomização do material; 
f.3) Acionamento das pistolas para termoplásticos e microesferas; 
g) Dispositivos de aplicação contínua e intermitente para execução das linhas simples 
e/ou duplas, dosmateriais utilizados; 
h) Dispositivos, acessórios de controle e segurança em painéis na cabine do veículo e na 
plataforma decomando do conjunto de aplicação; 
i) Gerador de eletricidade para alimentadores dos dispositivos de segurança e controle; 
j) Sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gás ou óleo diessel; 
k) Dipositivos balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante a execução 
da demarcação. 
 
7.3.8 – Retrorrefletorização 
 

 
 
7.4.2 – Requisitos Qualitativos 
 
7.4.2.1 Cor Munsell 

- termoplástico branco N 9,5 com tolerância N 9,0 
- termoplástico amarelo 10 YR 7,5/14 com tolerância  
10 TR 6,5/14 E 8,5 YR 7,5/14 

7.4.2.2 
7.4.2.3 

Estabilidade ao calor ....... satisfatória ABNT NBR 13093 
Resistência à luz .......... inalterada ABNT NBR 13094 

 
7.5 CONTROLE DE QUALIDADE 
7.5.1 – Materiais 
7.5.1.1 – Para garantia de qualidade dos materiais serão exigidos da CONTRATADA os 
Certificados deAnálise com a respectiva aprovação dos termoplásticos e microesferas de 
vidro a serem utilizados,emitidos por laboratório credenciado para tal. 
 
7.5.1.2 – Somente após apresentação dos laudos a CONTRATADA poderá iniciar os 
serviços; eindependente dos laudos a CONTRATANTE poderá a qualquer momento 
coletar material para análise de suascaracterísticas. 
 

Min. Máx. Métodos de Ensaio 
7.4.1.1 Ligante, % em massa na mistura 18 28 ABNTNBR 13076 
7.4.1.2 Para o tremoplástico branco TiO2, 

% em massa na mistura 
 

8 
 

--- 
 

ABNTNBR 13090 
7.4.1.3 Para o termoplástico amarelo, 

% em massa na mistura 
PbCrO4 
CdS 

 
 

2 
1 

 
 

--- 
--- 

 
 

ABNTNBR 13077 
ABNT NBR 13078 

7.4.1.4 Microesferas, % em massa na 
Mistura 

 
20 

 
40 

 
ABNTNBR 13091 

7.4.1.5 Massa específica, g/cm3 1,85 2,25 ABNTNBR 13079 
7.4.1.6 Ponto de amolecimento, oC 90 --- ABNT NBR 13092 
7.4.1.7 Deslizamento, % --- 5 ABNT NBR 13080 
7.4.1.8 Resistência à abrsão, g --- 0,4 ABNT NBR13081 



 

 

Processo nº 160/2015 – Pag. 25 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 3692-1734  Fax: (35) 3692-1735  licitaitajuba@gmail.com 

25 

7.5.2 – Serviços 
Quanto à execução dos serviços, deverão ser observados os seguintes itens: 
 
7.5.2.1 – Espessura 
a) O material será colhido pela fiscalização da CONTRATANTE durante a aplicação em 
chapa de folha deflandres, a intervalos determinados junto à saída do equipamento 
aplicador. As medidas devem serrealizadas sem a adição de microesferas de vidro do tipo 
II A/B. 
 
b) Deverão ser retiradas amostras para verificação da espessura da película aplicada, 
desconsiderando-se os 5% iniciais e finais de carga. 
 
c) Deverão ser realizadas no mínimo 10 (dez) medidas em cada amostra e o resultado 
deevrá serexpresso pela média das medidas. 
 
7.5.2.2 – Retrorrefletorização 
a) O material colhido durante a aplicação em chapa de folha de flandres, com as 
microesferasincorporadas, deverá ser medido com aparelhos apropriados. 
 
b) Deverão ser realizadas no mínimo 10 (dez) medidas em cada amostra e o resultado 
deverá serexpresso pela média das medidas. 
 
7.6 DURABILIDADE 
Independentemente dos ensaios e inspeções, e considerando-se volume de tráfego de 
até 20.000veículos/faixa x dia, a durabilidade da sinalização implantada, deverá ser de: 
 
7.6.1 – Dezoito meses para 100% de metragem total aplicada de cada Ordem de Serviço. 
 
7.6.2 – Vinte e quatro meses para 80% da metragem total aplicada de cada Ordem de 
Serviço. 
 
7.6.3 – Trinta e seis meses para 60% da metragem total aplicada de cada Ordem de 
Serviço. 
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8. MICROESFERAS DE VIDRO RETRORREFLETIVAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 
 
8.1 OBJETIVO 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para as microesferas de vidro 
retrorrefletivas, utilizadas emprodutos destinados à demarcação viária. 
 
8.2 NORMAS COMPLEMENTARES 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar: 
 
NBR 5734 - Peneiras para ensaio com telas de tecido metálico - Especificação. 
NBR 6831 - Microesferas de vidro retrorrefletivas - Requisitos. 
NBR 6823 - Microesferas de vidro retrorrefletivas 
Verificação da resistência ao cloreto de cálcio. 
NBR 6824 - Microesferas de vidro retrorrefletivas 
Verificação da resistência do ácido clorídrico. 
NBR 6825 - Microesferas de vidro retrorrefletivas 
Verificação da resistência à água. 
NBR6826 - Microesferas de vidro retrorrefletivas 
Verificação da resistência ao sulfeto de sódio. 
NBR 6827 - Microesferas de vidro retrorrefletivas 
Análise granulométrica. 
NBR 6828 - Microesferas de vidro retrorrefletivas 
Determinação do teor de sílica. 
NBR 6829 - Microesferas de vidro retrorrefletivas 
Determinação de defeitos - Método de Ensaio. 
NBR 6832 - Microesferas de vidro retrorrefletivas 
Verificação do índice da refração. 
NBR 6833 - Microesferas de vidro retrorrefletivas 
Determinação da densidade de massa. 
NBR 6830 - Microesferas de vidro retrorrefletivas - Amostragem. 
 
8.3 CLASSIFICAÇÃO 
As microesferas de vidro retrorrefletivas, classificam-se em: 
 
8.3.1 – Tipo I 
A – São aquelas aplicadas incorporadamente às massas termoplásticas, durante sua 
fabricação, demodo a permanecerem internas à película aplicada, permitindo a 
retrorrefletorização apenas após odesgaste da superfície da película aplicada, quando as 
microesferas de vidro tornam-se expostas. 
 
B – São aquelas incorporadas à tinta antes de sua aplicação, de modo a permanecerem 
internas àpelícula, sendo que após o desgaste da superfície tornam-se expostas, 
permitindo retrorrefletorização. 
 
4.3.2 – Tipo II 
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A/B – São aquelas aplicadas por aspersão, concomitantemente com a tinta ou 
termoplástico, de modo apermanecerem na superfície da película aplicada, permitindo 
imediata retrorrefletorização desta. 
 
8.4 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
8.4.1 – Resistência ao cloreto de sódio 
As microesferas quando ensaiadas de acordo com a NBR 6823 não devem apresentar 
superfícieembaçada. 
 
8.4.2 – Resistência ao ácido clorídrico 
As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6824 não devem apresentar 
superfície embaçada. 
 
8.4.3 – Resistência à água 
As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6825 não devem apresentar 
superfície embaçada enão devem gastar mais de 4,5ml de HCI 0,10 N para neutralização 
da solução. 
 
8.4.4 – Resistência á solução de sulfeto de sódio 
As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6826 não devem apresentar 
superfície embaçada. 
 
8.4.5 – Teor da sílica 
As microesferas de vidros retrorrefletivas, devem ser fabricadas com vidro de alta 
qualidade do tipo soda- cal e não devem ter teor de sílica menor do que 65% quando 
verificadas conforme NBR 6828. Asmicroesferas não devem conter chumbo, exceto como 
impureza e, neste caso, no máximo 0,01% damassa total. 
 
8.4.6 – Aparência e defeitos 
8.4.6.1 – As microesferas devem ser limpas, claras, redondas, incolores, e isentas de 
matérias estranhas. 
No máximo 3% (três porcento) podem ser quebradas ou conter partículas de vidro não 
fundido e elementos estranhos, e no máximo 30% (trinta porcento) podem ser fragmentos 
ovóides, deformados,germinados ou com bolhas gasosas. 
 
8.4.6.2 – A verificação dos defeitos deve ser segundo a NBR 6829. 
 
8.4.7 – Índice de refração 
As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6832, não devem ter índice de 
refração inferior a1,50. 
 
8.4.8 – Massa específica 
As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6833, devem ter massa específica 
entre 2,4 g/cm3e 2,6 g/cm3. 
 
8.4.9 – Granulometria 
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As microesferas, conforme sua classificação, devem apresentar as faixas granulométricas 
da Tabela 1,quando ensaiadas conforme NBR 6827. 
 

Tabela Granulométrica 
Microesferas de Vidro Retrorrefletivas 

 
PENEIRAS % PASSANDO 

 Tipo I Tipo II 
N° Abertura 

(M) 
A B A B 

20 850 100 --- 100 --- 
30 600 90 – 100 --- 80 – 100 100 
40 425 --- --- --- 90 – 100 
50 300 18 – 35 100 20 – 50 --- 
70 212 --- 85 – 100 --- 0 – 10 
80 180 --- ---  --- 
100 150 0 – 10 15 – 55 0 – 10 0 – 5 
140 106 ---  --- --- --- 

PENEIRAS % PASSANDO 
 Tipo I Tipo II 

N° Abertura 
(M) 

A B A B 

200 75 0 – 2 --- 0 – 2 --- 
230 63 --- 0 – 10 --- --- 

 
 
8.5 CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL 
8.5.1 – Caberá ao fornecedor ensaiar o lote de material a ser utilizado, às suas expensas. 
 
8.5.2 – A amostragem das microesferas de vidro, deve ser realizada de acordo com a 
NBR 6830. 
 
8.6 MARCAÇÃO E EMBALAGEM 
8.6.1 – Embalagem 
A unidade de acondicionamento das microesferas de vidro é o saco de 25kg. Os sacos de 
papel ou jutadevem ter internamente um saco de polietileno. 
 
8.6.2 – Identificação 
Os lotes de fabricação das microesferas devem ser embalados separadamente em 
sacosidentificadosexternamente, com as informações a seguir: 
a) Microesferas de vidro tipo (classificação) 
b) Número e ano desta norma; 
c) Nome e endereço do fabricante; 
d) Identificação da partida de fabricação; 
e) Data da fabricação; 
f) Massa das microesferas contidas, em quilogramas; 
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g) No caso de revestimento químico, caraterizá-lo. 
 
9. DEFENSA METÁLICA 
 
1. OBJETIVO 
Esta norma especifica as características mínimas exigíveis no recebimento de defensas 
metálicas de perfis zincados por imersão a quente.  
 
2. REFERÊNCIAS MORMATIVAS 
As Normas relacionadas a seguir contêm disposições que através de referências neste 
texto, constituem prescrições válidas para a presente norma. Na data da publicação 
desta, as edições indicadas eram válidas. 
 
Como todas as normas são passíveis de revisão, sugerimos consulta ao catálogo da 
ABNT, para a verificação de edições mais recentes: 
 
NBR – 5871/85 – Arruela lisa de uso em parafuso sextavado estrutural – dimensões e 
material; 
NBR – 6971/82 – Defensas – procedimento; 
NBR – 6974/81 – Sistemas e dispositivos de segurança para contenção de veículos 
desgovernados – terminologia; 
NBR – 6152/77 – Material metálico – Determinação das propriedades mecânicas à tração 
– método de ensaio; 
NBR – 6153/88 – Produto metálico – Determinação da capacidade ao dobramento – 
método de ensaio; 
NBR – 6323/90 – Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão à quente 
– especificação; 
NBR – 6650/86 – Chapas finas a quente de aço carbono para uso estrutural – 
especificação; 
NBR – 5426/75 – Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – 
procedimentos; 
NBR – 5425/75 – Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação da 
qualidade – procedimento; 
NBR – 7013/81 – Chapas de aço carbono zincadas por imersão a quente – requisitos 
gerais – padronização; 
NBR – 7397/90 – Produto de aço ou ferro fundido – verificação do revestimento de zinco – 
determinação da massa por unidade de área – metodologia; 
NBR – 7398/90 – Produto de aço ou ferro fundido – verificação do revestimento de zinco – 
verificação da aderência – método de ensaio;  
NBR – 7399/90 – Produto de aço ou ferro fundido – verificação do revestimento de zinco – 
Verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo – método de 
ensaio; 
NBR – 7400/90 – Produto de aço ou ferro fundido – verificação do revestimento de zinco – 
Verificação da uniformidade do revestimento – método de ensaio; 
NBR – 7414/82 – Zincagem por imersão a quente – Terminologia; 
NBR – 8855/84 – Elementos de fixação – parafusos características mecânicas; 
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NBR – 10062/86 - Porcas com valores descargas específicas – características mecânicas 
dos elementos de fixação. 
 
3. REQUISITOS 
 
3.1 - Indicativos 
3.1.1 - As defensas são fornecidas em função do seu comprimento, sendo o metro a 
unidade empregada. 
 
3.1.2 - O transporte e armazenamento das peças constituintes da defensa deverão ser 
efetuados de modo a não provocarem danos ao revestimento. 
 
3.1.3 - Os ensaios de qualidade do material e revestimento serão efetuados nas peças 
que constituem os elementos da defensa, após a fabricação das mesmas. 
 
3.1.4 - Quando solicitado, cada lote de material deve ser acompanhado de certificado 
expedido pelo fabricado das peças, contendo: 
a) propriedades mecânicas 
b) dimensões 
c) identificação do fabricante 
d) número do lote de entrega 
3.1.5 - Se for do interesse do consumidor acompanhar a inspeção e os ensaios dos 
produtos de encomenda, o produtor deverá conceder-lhe todas as facilidades necessárias 
e suficientes à verificação de que a encomenda esteja sendo atendida de acordo com o 
pedido, sem que haja interrupção do processamento ou atraso na produção. 
 
3.1.6 - As peças devem ser separadamente em lotes devidamente identificados para 
inspeção conforme item 3.4 desta norma. 
 
3.1.7 - Para fins desta norma, será considerado lote um conjunto de mesmas peças 
devidamente separadas. 
 
3.2 - Normativos 
 
3.2.1 - Aço 
 
3.2.1.1 - Os perfis de aço conformado que constituem as guias de deslizamento, postes, 
espaçadores, calços e cintas, devem estar de acordo com a NBR 6650, CF 24 ou 
equivalente, quanto as propriedades mecânicas abaixo relacionadas, obedecendo as 
seguintes características principais (TABELA I): 
 
TABELA I 
Limite de resistência à tração LR – mínimo     370 MPa 
Limite de escoamento – LE, mínimo      240 MPa 
Alongamento mínimo após ruptura Lo = 
50 mm (%)         e < 3,0mm = 20% 
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e> 3,0mm = 23% 
Dobramento a 180º (calço 1,5 vezes a 
espessura do corpo de prova)  não deve apresentar 

 trincas naface externa 
 
Nota: O valor mínimo do limite de resistência à tração pode ser diminuído de 20 MPa, 
desde que os valores mínimos do limite de escoamento e alongamento sejam satisfeitos. 
 
3.2.1.2 - Os parafusos, porcas e arruelas devem ser de aço de acordo com a NBR-8855 
classe 4.6, NBR-10062 classe 5 e NBR-5871, respectivamente.  
 
3.2.2 - Revestimento 
3.2.2.1 - Todos os componentes metálicos das defensas deverão ser zincados por 
imersão à quente, para proteção contra corrosão, de acordo com a NBR-6323. 
 
3.2.2.2 - A zincagem deverá proporcionar um revestimento mínimo de 350 g/m², com uma 
espessura mínima de 50 micrometros, em cada face revestida. 
 
3.2.2.3 - A zincagem deverá possuir acabamento uniforme, livre de áreas não revestidas, 
manchas, bolhas e rugosidades que prejudiquem a resistência à corrosão. 
 
3.2.3 - Dimensões das peças 
 
3.2.3.1 - A forma, dimensões, tolerâncias e características de todos os elementos 
constituintes do conjunto da defensa se encontram estabelecidas na NBR-6971 
 
4 - MÉTODOS DE ENSAIO 
4.1 - Controle dimensional das peças 
4.1.1 - As amostras para a verificação do dimensional, serão retiradas na proporção de 06 
peças cada lote de 300 peças. 
4.1.2 - As amostras serão examinadas por processos convencionais ou por gabaritos 
passa-não-passa. 
 
4.2 - Ensaios mecânicos 
 
4.2.1 - A cada 300 peças fabricadas, de um mesmo tipo (guias de deslizamento, postes, 
espaçadores e cintas), uma série utilizada para ensaios destrutivos de tração e 
dobramento, conforme as normas NBR- 6153. 
 
4.2.2 - A critério do consumidor, poderão ser aceitos os atestados das usinas fabricantes 
de aço. 
4.3 - Ensaios de revestimento 
4.3.1 - Perfis de aço conformado 
4.3.1.1 - O controle de zincagem será feito 
a) pela verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo – NBR 
7399, e/ou 80 
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b) pelo ensaio destrutivo para determinação da massa do revestimento por unidade de 
área – NBR 7397 
 
4.3.1.2 - O método de ensaio destrutivo deverá ser utilizado sempre que ocorram dúvidas 
ou falta de confiabilidade nas leituras dos aparelhos de medição não destrutiva. 
 
4.3.1.3 - Para o ensaio destrutivo, os corpos de prova das guias de deslizamento terão a 
superfície entre 25 cm² e 100cm² e serão retirados um do centro e os outros dois em 
posições diagonalmente opostas, distantes 50mm da borda lateral e 100 mm da 
extremidade. para os demais componentes, apenas um corpo de prova da parte central 
será suficiente. 
 
4.3.1.4 - A amostragem deverá ser de acordo com a tabela II 
 
TABELA II 
 
TIPO DE ENSAIO   Freqüência de amostragem   Freqüência de ensaios 
determinação da   um elemento por grupo de 300 peças três determinações 
massa do        por peça a ensaiar  
revestimento (zinco       (guia de deslizamento) 
em g/m²)        Uma determinação por  
         peça e ensaiar (demais 
         elementos) 
Determinação da  dois elementos por grupo de   dez determinações 
   50 peças     por metro quadrado 
 
 
4.3.1.5 - Em qualquer método, todos os pontos testados deverão apresentar o mínimo 
descrito em 3.9.2. 
 
4.3.1.6 - A uniformidade da camada de zinco deverá ser verificada pelo ensaio de Preece. 
 
4.3.1.7 - A verificação da aderência do revestimento deverá ser executada por ensaio de 
dobramento, de acordo com a NBR 7398. 
 
4.3.1.8 - Para os ensaios de uniformidade e aderência do revestimento, as amostras 
serão retiradas na proporção de 01 peça para um lote de 300 peças e terão a superfície 
de acordo com o item 4.3.1.3. 
 
4.3.2 - Parafusos, porcas e arruelas; 
 
4.3.2.1 - O revestimento deverá ser verificado através de Preece; 
 
4.3.2.2 - Para a amostragem deve ser utilizado a NBR 5426, o nível geral de inspeção 
será o II e utilizar o plano de amostragem simples atenuada. 
 
5 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
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5.1 - Dimensões das peças; 
 
5.1.1 - O critério de aceitação ou rejeição do lote será baseado na NBR-5425 da ABNT, 
regime de inspeção atenuada, NQA 1%. 
 
5.1.2 - O lote rejeitado poderá ser representado para inspeção após a correção das 
deficiências verificadas. A amostragem do lote reapresentando seguirá o regime de 
inspeção normal. 
 
5.1.3 - As peças defeituosas encontradas durante a montagem poderão ser devolvidas ao 
fabricante, desde que esta condição adicional ao método estatístico de controle adotado, 
conforme o item 5.1.1, conste das exigências do fornecimento. 
 
5.2 - Propriedades mecânicas 
 
5.2.1 - Se o resultado de um ensaio for insatisfatório devido a uma falha técnica ou a um 
defeito do corpo de prova, tal resultado deve ser abandonado e o ensaio repetido. 
 
5.2.2 - Se algum corpo de prova não satisfazer aos requisitos do grau solicitado, dois 
novos corpos de prova devem ser retirados e executados novos ensaios, os quais 
deverão satisfazer integralmente às propriedades especificadas. Se um destes ensaios 
não satisfazer, o lote será rejeitado. 
 
5.2.3 - Todo material que não se apresentar de acordo com esta Especificação após o 
seu recebimento ou durante a sua utilização, deve ser separado e o fornecedor notificado. 
Se o material não satisfazer as exigências, deverá ser rejeitado e substituído. 
 
5.3 - Revestimento 
5.3.1 - Se o resultado de espessura de revestimento não satisfazer o mínimo requerido, 
deverão ser tomadas duas amostras do mesmo lote para novos ensaios. 
 
5.3.2 - A zincagem, no ensaio de Preece, deverá suportar um mínimo de seis imersões 
para os perfis de aço conformado e quatro imersões para parafusos, porcas e arruelas 
sem apresentar sinais de depósito de cobre. Se o resultado do ensaio não satisfazer o 
mínimo requerido, deverão ser retiradas duas amostras do mesmo lote para novos 
ensaios. 
 
5.3.3 - O material do revestimento, no ensaio de dobramento, não deve separar-se do 
metal base ao se esfregar o dedo sobre ele. Caso ocorra a separação, deverão ser 
tomadas duas amostras do mesmo lote para novos ensaios. 
 
5.3.4 - Nos casos acima, se do mesmo lote um dos corpos de prova da 2ª verificação não 
satisfazer o especificado, o lote estará rejeitado, podendo ser reapresentado após nova 
zincagem. 
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10. LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS 
 
10.1 OBJETIVO 
Esta especificação fixa as condições técnicas exigíveis para o fornecimento e implantação 
de laminadoelastoplástico para demarcação de pavimentos. 
 
10.2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
10.2.1 – TB -125 - Materiais para sinalização horizontal – ABNT. 
 
10.2.2 – ASTM E 303 Measuring surface frictional properties using the british pendulum 
tester. 
 
10.3 CONDIÇÕES GERAIS 
10.3.1 – Material 
O laminado elastoplástico deve ser pré-fabricado, constituído de mistura de materiais 
selecionados, comopolímeros, acrescidos de pigmentos e microesferas de vidro 
incorporadas, distribuídos uniformementeatravés de toda a área de sua secção 
transversal. 
 
10.3.2 – Características 
a) laminado elastoplástico deve ter a característica de um filme flexível, elástico e plástico. 
 
b) Deve ainda apresentar um sistema de aderência que permita uma perfeita adaptação 
em qualquersolo, asfalto, cimento e também pedra. 
 
c) A película não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 
 
10.3.3 – Acabamento 
O material deverá ter bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou irregulares, 
espessura constante ebordas limpas e retas. 
 
10.3.4 – Padrão de cor 
O laminado elastoplástico deverá ser fornecido nas cores branca e amarela, atendendo o 
seguintepadrão Munsell: 
a) Branco - 9,5 com tolerância N 9,0 
b) Amarelo - 10 YR 7,5/14 com tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14 
 
10.3.5 – Dimensões 
O material deverá ser apresentado em faixas de até 40cm de largura, em embalagens 
contendo 25mlineares cada uma, ou conforme medidas solicitadas. Também poderá ser 
fornecido em forma desímbolos, letras ou números, já cortados na forma especificada 
pela CONTRATANTE e embalado em caixas. 
 
10.3.6 – Aplicação 
O material deverá ser aplicado de acordo com a orientação do manual de sinalização da 
CONTRATANTE, econforme indicado no projeto. 
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10.3.7 – Condições de Aplicação 
10.3.7.1 – O piso que receberá o laminado deverá estar limpo e isento de impurezas 
como areia, terra,graxa, óleo e além disso não deve estar úmido ou molhado, e contanto 
que a temperatura ambiente esteja superior a 15°C. 
 
10.3.7.2 – A pré-marcação deverá ser feita, com pedra de giz e corda de algodão 
impregnada de pó degiz, conforme indicado no projeto. 
 
10.3.8 – Fixação do Material 
10.3.8.1 – Após limpeza da superfície de contato e pré-marcação da sinalização conforme 
projeto, aplicaro material, distribuindo uniformemente a cola sobre o pavimento e a parte 
inferior do laminado,pressionando o laminado com auxílio das mãos e rolo metálico de 
diâmetro mínimo de 80mm. Não seráaceita a implantação na qual os empregados da 
empreiteira pisem na cola espalhada sobre o pavimentoe, após, pisem no laminado. 
Neste caso, todo o serviço será refeito. 
 
10.3.8.2 – Após a fixação do material, o tráfego poderá ser liberado decorridos 5 minutos, 
permitindo queo material acomode-se perfeitamente, acompanhando todas 
irregularidades que o solo possa apresentar,garantindo uma perfeita soldadura das duas 
superfícies. 
 
10.3.9 – Remoção 
O material deverá ter a capacidade de remoção com prévio calentamento, com chama de 
gás, semdanificar o pavimento. 
 
10.4 ESTABILIDADE 
10.4.1 – O material não deverá sofrer alterações de refletividade, com adesão de 
microesferas de vidrosuficiente para que não sejam removidas pelo tráfego sobre sua 
superfície, ou danificado por algumdispositivo. 
 
10.4.2 – Nenhuma modificação negativa deverá ser apresentado pelo material, por efeito 
de agentesatmosféricos ou perdas de lubrificante e gasolina. 
 
10.4.3 – O material deve apresentar boa visibilidade, não absorção de sujeira e se auto 
limpar comchuva, e possuir capacidade de adesão permanente até seu desgaste. 
 
10.5 SEGURANÇA 
A superfície do material deve ser anti-derrapante tanto no pavimento seco ou molhado, 
proporcionandoum mínimo de derrapagem de 45 BPN quando testado de acordo com 
Norma TB 125. 
 
10.6 DURABILIDADE 
A durabilidade do filme elastoplástico deve ser superior a cinco anos contados a partir de  
sua efetivaaplicação, não podendo ter partes descoladas. 
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10.7 RESISTÊNCIA 
10.7.1 – O material deve ser resistente ao ponto de não poder ser destacado pela tração 
ou efeitosatmosféricos, suportando as solicitações do trânsito sobre sua superfície. 
 
10.7.2 – O laminado deve ser inerte à intempéries, combustíveis e lubrificantes, e suportar 
temperaturasde até 80°C sem sofrer deformações. 
 
10.7.3 – Resistência à abrasão (g) máximo - 0,6 
 
10.8 RETRORREFLETIVIDADE 
O filme elastoplástico pré-formado deverá apresentar retrorrefletização por microesferas 
de vidro do tipo“pré-mix” ou “drop-on”, proporcionando reflexão imediata e contínua. O 
tamanho, qualidade e índice dereflexão da microesferas devem obedecer aos seguintes 
requisitos: 
a) Retrorrefletância (mcd/lux m2) Minutos 
b) Cor Branca - 220 
c) Cor Amarela - 150 
 
10.9 FORNECIMENTO 
10.9.1 – O laminado deverá ser acondicionado em embalagem adequada, lacrada, 
protegida ao sol eumidade, contendo na face externa, em local bem visível as seguintes 
informações: 
a) Nome do fabricante 
b) Nome do produto 
c) Número do lote de fabricação 
d) Cor e código Munsell 
e) Quantidade contida em metros ou quantidades de letras ou símbolos 
f) Largura da película 
g) Espessura da película 
h) Data de fabricação 
i) Prazo de Validade 
 
10.9.2 – O material deverá possuir selo de segurança, não reutilizável, fixado na 
superfície da película. Olacre deverá apresentar os números do lote de fabricação e do 
laudo laboratorial, devendo ser colocadono início do filme pré-fabricado, isto é, na parte 
central do rolo de modo a permanecer intacta até oconsumo de toda a peça. O rolo deve 
apresentar um vão suficiente em sua região central que permita acolagem do selo neste 
espaço e posteriormente a sua identificação. 
 
10.10 CONTROLE DE QUALIDADE 
Para garantia da qualidade dos serviços, serão exigidos da CONTRATADA os 
Certificados de Análisecom respectiva aprovação, emitida por laboratório credenciado 
para tal. 
 
10.11 EXECUÇÃO 
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10.11.1 – A aplicação do material será executada em prazos e horários definidos em 
Ordens de Serviçosemitidas pela CONTRATANTE. 
 
10.11.2 – No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com relação 
à qualidade dopiso, ou distorções na locação da sinalização, esta deverá comunicar 
imediatamente a fiscalização, paraas providências necessárias. 
 
10.11.3 – Sempre que uma Ordem de Serviço não for cumprida integralmente dentro do 
prazoprogramado, por ocorrências de imprevistos (chuvas, obras no local, etc) a 
CONTRATADA deverácomunicar à fiscalização imediatamente e por escrito, o motivo do 
descumprimento. 
 
10.11.4 – Todos os serviços de execução de sinalização horizontal somente poderão ser 
iniciados, apósa instalação da sinalização de segurança (cones, cavaletes, dispositivos 
refletivos e piscantes) eatendendo às especificações deste Termo, Normas Básicas de 
Engenharia de Segurança e Medicina doTrabalho para Empresas Contratadas. 
 
 
11. FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE TACHÕES E TACHAS 
 
11.1 OBJETIVO 
Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento, implantação e 
remoção detachões e tachas‚ com pinos utilizados na sinalização viária horizontal de 
pavimentos 
 
11.2 CONDIÇÕES GERAIS 
11.2.1 – Materiais 
De acordo com o número de elementos refletivos, os tachões e tachas‚ podem 
serclassificados em: 
a) Monodirecionais: Com 01 (um) elemento refletivo 
b) Bidirecionais: Com 02 (dois) elementos refletivos 
 
11.2.1.1 – Formatos e dimensões 
11.2.1.1.1 – Tachões 
Os tachões de formato retangular serão abaulados, sem quinas retas, devendo ter 
basicamente asseguintes dimensões: 
a) Dimensões externas: 240 (+ou-10) x 155 (+ou-5) x 50 (+ou-2,5) mm 
b) N.º de pinos de fixação: 02 (dois) 
c) Diâmetro do pino de fixação: diâmetro 1/2" 
d) Comprimento externo do pino de fixação: 70 (+ou-5) mm 
e) Comprimento total do pino de fixação: 95 (+ou-5) mm 
f) Espaçamento entre pinos: 140 (+ou-10) mm 
g) Largura mínima do elemento refletivo: 14 mm 
h) Comprimento mínimo do elemento refletivo:150 mm 
 
11.2.1.1.2 – Tachas 
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As tachas de formato quadrado serão abauladas, sem quinas retas, devendo obedecer as 
seguintesdimensões: 
a) Dimensões externas: 97(+ou-3)x 90 (+ou-5)  x  19 (+ou-2) mm 
b) N.º de pinos de fixação: 01 (um) 
c) Diâmetro do pino de fixação: 1/2" = 12,7 mm 
d) Comprimento externo do pino de fixação:43 (+ou-2) mm 
e) Comprimento total do pino de fixação: 57 (+ou -2) mm 
f) Largura mínima do elemento refletivo: 9 mm 
g) Comprimento mínimo do elemento refletivo: 65 mm 
 
11.2.1.2 – Composição do Corpo 
O corpo das peças deverá ser de resina sintética‚ à base de poliéster,ou  plástico acrílico 
tipometilmetacrilato preenchido por composto de alta aderência ou qualquer outro material 
plástico, desdeque apresente alta resistência à compressão. 
 
11.2.1.3 – Cor 
As cores deverão ser indeléveis, obedecendo ao Padrão Munsell, conforme descrito 
abaixo: 
Branco- N 9,5,  obedecida a tolerância N 9,0 
Amarelo - 10 YR 7,5/14, obedecida a tolerância 10 YR 8/16 
 
11.2.1.4 – Elementos de fixação 
Os tachões retangulares apresentarão dois pinos de fixação e as tachas apresentarão 
apenasum pino de fixação. Este (s) pino (s) deve(m) estar embutido(s) no corpo da peça e 
devem apresentarsuperfície rosqueada, de forma apermitir melhor aderência do pino no 
material de fixação e nopavimento. 
 
11.2.1.5 – Estrutura Interna 
O dimensionamento e tipo de material necessário à estrutura interna das peças, ficará a 
critério dofabricante. 
 
11.2.1.6 – Elementos Refletivos 
a) O elemento refletivo, composto por uma ou mais unidades óticas, deverá ser da 
mesma cor da peça,estando perfeitamente embutido na mesma. 
b) elemento refletivo deverá manter a reflexão durante o período de garantia da peça e 
deverá estarperfeitamente embutido no corpo do tachão ou tacha. 
c) retrorrefletor deverá resistir aos impactos pneumáticos e às condições ambientais 
(intempéries‚poluição, etc.). 
 
11.2.1.7 – Cola 
A cola a ser utilizada no assentamento e fixação das peças deverá ser sintética com 2 
(dois)componentes, pré-acelerada: à base de resina de polyester, com as seguintes 
propriedades: 
a) Não sofra retração após a cura, para não permitir: 
b) Vazios entre as peças e o pavimento 
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c) Movimentos do pino de fixação 
d) Tempo máximo de cura de 60 minutos 
e) Alta aderência em pavimentos asfálticos 
 
11.2.2 – Limpeza do Pavimento 
A CONTRATADA deverá apresentar aparelhagem necessária para limpar e secar 
devidamente asuperfície a ser instalada a peça, como escovas, vassouras; e retirar todo 
resíduo ou manchas de óleo,antes da furação. 
 
11.2.3 – Pré-marcação 
Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir 
de guias deveser feita a pré-marcação antes da furação do pavimento, seguindo 
rigorosamente o projeto. 
 
11.3 IMPLANTAÇÃO 
11.3.1 – Furação 
A marcação dos locais a perfurar deverá ser efetuada com auxilio de gabaritos. Afuração 
propriamentedita, deverá ser feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar 
comprimido ou correnteelétrica, ou outro equipamento a critério da CONTRATANTE. O 
furo deverá ter a profundidade suficiente paraabrigar o pino de fixação com folga. 
 
11.3.2 – Limpeza dos furos 
Deverá ser feita a limpeza dos furos bem como do local de assentamento utilizando-se o 
ar comprimido,para que não fiquem resíduos que prejudiquem a aderência do material de 
fixação ao pavimento. 
 
11.3.3 – Fixação 
10.3.3.1 – O assentamento e a fixação da peça deverão ser executados com quantidades 
de materialsuficientes para que as peças não se desprendam do pavimento 
posteriormente. 
 
11.3.3.2 – As peças instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do 
material defixação, para uma perfeita aderência sobre o pavimento. 
 
11.3.3.3 – Após a instalação da peça, a CONTRATADA deverá recolher todo entulho ou 
sobra demateriais resultantes da execução dos mesmos. Não serão aceitas as peças 
cujoselementos refletivosestiverem  cobertos de cola após a implantação. 
 
11.3.4 – Notas 
11.3.4.1 – A instalação das peças será executada no período noturno, inclusive aos 
sábados, domingos eferiados, salvo orientação em contrário da CONTRATANTE, 
obedecendo-se rigorosamente os prazos definidosem cada Ordem de Serviço. 
 
11.3.4.2 – No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com 
relação à geometriado local ou qualidade do piso, esta deverácomunicar imediatamente à 
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fiscalização, para as providênciasnecessárias. 
 
11.3.4.3 – Sempre que uma Ordem de Serviço não seja cumprida integralmente dentro do 
prazoprogramado, por ocorrência de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a 
CONTRATADA deverácomunicar o fato imediatamente à fiscalização. 
11.3.4.4 – Todos os serviços de execução de sinalização horizontal somente deverão ser 
iniciados, apósa instalação da sinalização de segurança (cones, cavaletes, dispositivos 
refletivos e piscantes),devidamente vistoriada e aprovada pela CONTRATANTE. 
 
11.4 REMOÇÃO 
11.4.1 – Quanto a retirada das peças, os pinos de fixação deverão ser totalmente 
removidos; para tantodeverão ser utilizados alavancas cujas extremidades serão inseridas 
na parte inferior das peças nas duasextremidades, sucessivamente até seu destacamento 
do pavimento. 
 
11.4.2 – Em seguida dever-se-á executar o preenchimento dos furos com piche ou 
argamassa de areia-cimento, na proporção 3:1, recompondo-se assim o pavimento. 
 
11.5 CONTROLE DE QUALIDADE 
Para garantia da qualidade dos serviços serão exigidos os Certificadosde Análise com 
respectivaaprovação das peças a serem utilizadas, emitidos   por laboratório credenciado 
para tal. 
 
11.6 MÉTODOS DE ENSAIO 
As peças deverão ser submetidas a ensaios de resistência, à compressão e 
retrorrefletância, atendendoaos seguintes valores: 
 
11.6.1 – Resistência à compressão 
 
11.6.1.1 – Aparelhagem: A máquina para ensaio poderá ser de qualquer tipo, de 
capacidade suficiente eque possibilite a aplicação de carga contínua e sem choques. 
 
11.6.1.2 – As peças deverão suportar uma carga mínima de 5000 kgf (para tachas e 
calotas) e 10.000 kgfpara tachões. 
 
11.6.2 – Retrorrefletância 
Valores mínimos CIL (Coeficiente de Intensidade Luminosa). 

 
 
TABELA I  
 

ÂNGULO DE V = 0° V = 0° V = 0° V = 0° 
ENTRADA H = 15° H = 10° H = 10° H = 10° 
  E e D E e D E e D E e D 
ÂNGULO DE 2° 1° 0,5° 0,3° 
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OBSERVAÇÃO         

R (mcd/lx) 5 20 60 100 

 
 
 
 
TABELA II 
 

COR Branco Amarelo

Fator de Multiplicação 1,0 0,5 

 
11.6.3 – Cor 
As tachas, tachões e calotas deverão seguir o Padrão Munsell; e deverão ser comparadas 
visualmentecom a tonalidade de correspondente. 
 
11.7 DURABILIDADE 
Independentemente dos ensaios e inspeções, a durabilidade das peças fornecidas e/ou 
implantadas, deverá ser de 03 (tres) anos, no que diz respeito a deslocamento, quebra, 
soltura do pavimento, bem comodo retrorrefletor,excetuando casos que 
comprovadamente não forem responsabilidade da CONTRATADA. 
 
 
12. SERVIÇOS DE REMOÇÃO MECANIZADA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
 
12.1 OBJETIVO 
A presente especificação, tem por objetivo estabelecer características técnicas e 
condições para a execução da remoção total de pinturas em pavimentos rígidos e 
flexíveis através de maçarico a gás. 
 
12.2 Definição 
O processo consiste na utilização de maçarico a gás sobre o pavimento. 
 
12.3Critérios: 
O resultado da remoção da sinalização será considerado como atendimento dos critérios 
abaixo: 

 Não poderá restar sobre o pavimento detritos oriundos do processo de remoção, 
tais como poeira, ácidos, combustível e outros. 

 Após o tratamento não poderá existir qualquer vestígio da pintura antes existente 
sobre o pavimento. 

 
12.4Equipamento: 
Maçarico a gás 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SINALIZAÇÃO VERTICAL 
 

13. PLACAS EM AÇO CARBONO COM FUNDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
 
1.0 - OBJETIVO 
Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento de 
placasfabricadas em aço carbono, com fundo pintado e letras, símbolos e legendas em 
película refletiva. 
 
2.0 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
ABNT – NBR 15993:2011 - Sinalização Vertical Viária - Placas de aço carbono. 
 
3.0 - CONDIÇÕES GERAIS 
3.1 - Materiais 
 
3.1.1 - Chapas finas laminadas a frio de aço de baixa liga e alta resistênciamecânica, 
resistentes à corrosão atmosférica, conforme norma NBR 5920:2009, na espessura de 
1,25mm (MSG 18); 
 
3.2 - Furação 
As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento. 
 
3.3 - Tratamento 
Após cortadas em suas dimensões finais, furadas, as chapas deverão ter asbordas 
lixadas e deverão receber tratamento que compreendadesengraxamento, decapagem e 
fosfatização, com espessura de camadamínima igual a 5 micra. 
 
3.4 - Acabamento 
3.4.1 - Placas com fundo em pintura eletrostática; símbolos, letras, números etarjas em 
película refletiva, exceto na cor preta que deverá ser em película não refletiva. 
 
O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática a pó polyester,com o mínimo 
de 50 micra, na cor branca ou amarela na frente e preta noverso, com secagem a estufa à 
temperatura de 200ºC; 
 
Os símbolos, letras, números e tarjas deverão ser executados em película refletiva tipo 
1A, exceto na cor preta que deverá ser em película não refletiva e nas placas especiais de 
parada de ônibusdeverá ser utilizado vinil opaco de espessura 75 micras para uso externo 
comgarantia de 07 (sete) anos. 
 
3.4.2 – Placas com fundo em pintura eletrostática, fundo, símbolos, letras, números e 
tarjas em película tipo 1A 
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O acabamento final deverá ser feito com pinturaeletrostática a pó poliéster, com o mínimo 
de 50 micra na cor preta na frente e no verso, com secagem em estufa à temperatura de 
200ºC; 
 
O fundo, símbolos, letras, números e tarjas deverão ser executados em películarefletiva 
tipo 1A, exceto na cor preta que deverá ser impressa em película não refletiva.  
 
3.4.3 Película Refletiva - Tipo A 
 
Película retrorrefletiva que apresenta os valores mínimos de coeficiente de retroreflexão 
constantes na Tabela I, utilizando equipamento que possua ângulo de observação de 0,2° 
a 0,5° e ângulo de entrada de -4° e +30°, expressos em candelas por lux por metro 
quadrado. 
Esta película corresponde à película Tipo 1-A da norma ABNT NBR 14644:2007 - 
Sinalização Vertical Viária - Películas - Requisitos Mínimos e serão utilizados para 
confecção de símbolos, números, letras, tarja e/ou fundo. 
 
3.5 - Garantia 
As placas em aço-carbono laminadas a frio deverão manter-se aceitáveis deacordo com 
os padrões de qualidade fixados na presente especificação,durante um período de 05 
(cinco) anos. Será exigida a garantia quanto à: 
 
- Corrosão da chapa; 
- Tonalidade da tinta; 
- Aderência da tinta; 
- Trincas e fissuras na tinta, ou película. 
 
3.6 - Padrão de cor 
As cores das tintas têm as seguintes especificações no padrão Munsell: 
- Branco : N 9,5 (tolerância N 9,0) 
- Amarelo : 10 YR 7,0/14 
- Verde :10 G 3/8 
- Azul : 5 PB 2/8 
- Laranja : 2,5 YR 6/14 
- Vermelho : 7,5 R 4/14 
- Preto : (Verso da placa): N 1,0 (tolerância N 0,5 a 1,5) 
 
3.7 - Identificação 
Deverão constar no verso das placas, impressos pelo processo silk-screen, nacor branca 
os seguintes dizeres: CONTRATANTE, mês e ano de fabricação,além do nome do 
fabricante.  
 
4.0 - CONTROLE DE QUALIDADE 
Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido deverá ser submetido 
previamente à uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela CONTRATANTE, cabendo a esta o 
direito de recusar todo material que estiver com mau acabamento ou apresente algum 
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defeito (irregularidades na pintura da placa, material amassado ou arranhado) ou, com 
dimensões, formatos e mensagens em desacordo com o especificado. 
 
A critério da CONTRATANTE, as placas em aço carbono poderão ser ensaiadas 
emlaboratório de acordo com as seguintes normas: 
1) ABNT- NBR-6673:1981 
Produto plano aço - Determinação das propriedades mecânicas à tração; 
 
2) ABNT-NBR-6153:1988 
Produto metálico - ensaio de dobramento semiguiado; 
 
3) ABNT-NM 87:2000 
Classificação por composição química de aços para construção mecânica; 
 
4) ABNT-NBR-11003:2009 
Tintas - Determinação da aderência (deverá ser obtido valor mínimo de GR-18); 
 
5) ASTM-D-1737: 
Flexibilidade de tintas (onde deverá ser obtido resultado satisfatório para um mandrilde 
12,7 mm); 
 
6) Verificação da Cor: 
Padrão Munsell; 
 
7) ASTM-G-153: 
Resistência ao intemperismo artificial - 300 horas. 
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14. PLACAS INDICATIVAS EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE 
VIDRO. 
 
1.0 - OBJETIVO 
Esta especificação fixa os requisitos e estabelece os métodos de ensaio para 
orecebimento de chapas de poliéster reforçado com fibra de vidro, planas e 
opacas,fabricadas por processo de laminação contínua ou por sistema de prensagem a 
quente,destinadas à confecção de placas de sinalização viária. 
 
2.0 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
NBR 119361977 – Determinação do peso específico de plásticos com o uso dopicnômetro 
- Método de ensaio. 
 
ASTM C 177:1977 – Test method for steady-state heat flux measurements and thermal 
transmission properties by means of the guarded-hot-plate appatatus 
 
ASTM D 256:1990 – Test method for impactresistence of plastics and eletrical insulating 
materials 
 
ASTM D 570:1995 – Test method for water absorption of plastics 
 
ASTM D 638:1991 – Test method for deflection temperature of plastics under flexural 
load 
 
ASTM D 648:1996 – Test method for deflection temperature of plastics under flexural 
load 
 
ASTM D 696:1991 – Test method for coefficient of linear thermal expansion of plastics 
 
ASTM D 790:1992 – Test methode for flexural properties of unreinforced plastics and 
eletrical insulating materials 
 
ASTM D 1499:1992 – Rec. Practice for operating light and water exposure  
apparatus(carbon – arc type) for exposure of plastics 
 
ASTM D 2583:1995 – Test method for indentation hardness of rigid plastics by means 
of a barcol impressor 
 
3.0 - CONDIÇÕES GERAIS 
3.1 - Material 
As placas serão confeccionadas em chapas de poliéster reforçado com fibra devidro, 
segundo as normas ASTM liga 5052 - tempera H 38, perfeitamente planas,lisas e isentas 
de rebarbas ou bordas cortantes. 
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3.1.1 – Poliéster: Polímero termofixo que torna-se permanentemente rígido einfusível 
quando curado, obtido na reação de condensação de glicóis comácidos dibásicos. 
Dependendo das matérias primas usadas em sua síntese ospoliésteres podem ser 
classificadas nos tipos: 
a) ortoftálico: cuja cadeia molecular contém ácido ortoftálico; 
b) isoftálico: cuja cadeia molecular contém ácido isoftálico. 
 
3.1.2 – Camada externa: Aquela exposta ao ataque de intempéries ou 
ambientescorrosivos. 
 
3.1.3 – Polimerização: Reação química em que a resina poliéster se 
transformaprogressivamente de material líquido em material rígido e infusível. 
 
3.1.4 – Fibra de vidro: Filamentos de vidro de formulação específica, 
tratadossuperficialmente para compatibilidade com as resinas poliéster. 
 
3.1.5 – Pigmentos: Partículas sólidas insolúveis na resina poliéster, que servempara 
conferir-lhe coloração e opacidade. 
 
3.2 – Furação 
A CONTRATANTEpoderá solicitar as placas simples Tipo I furadas, e os furos deverãoser 
feitos antes das chapas receberem o tratamento. Os detalhes das furaçõesdas placas 
mais comumente usadas estão nos detalhes em anexo. As demaisplacas não serão 
furadas; a fixação das mesmas nas longarinas será através defita adesiva dupla face. 
 
3.3 – Tratamento 
As chapas deverão passar por processo de limpeza e desengraxamento, demodo a 
garantir perfeita aderência das tintas e películas refletivas. Poderão serempregados 
quaisquer métodos adequados. 
 
4.0 - CARACTERÍSTICAS GERAIS 
4.1 - As chapas devem ser fabricadas em poliéster reforçado com fibra de vidro. 
 
4.2 - As chapas devem apresentar superfície lisa dos dois lados, sem afloramento das 
fibras de vidro. 
 
4.3 - As chapas devem ser isentas de manchas, bolhas de ar, trincas, etc., eapresentar 
boa distribuição das fibras de vidro, bem com homogeneidade na suaespessura. 
 
4.4 - As chapas devem ser opacas e conter pigmentos agregados à resina. 
 
4.5 - As placas devem trazer no seu verso as seguintes informações: 
b) mês e ano de fabricação; 
d) nome do fabricante da placa; 
e) nome da Contratante. 
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4.6 – Teor de vidro 
As amostras representativas do lote, quando ensaiadas conforme 5.1, devemapresentar 
teor de vidro entre 25% e 30% da massa total de material. 
4.7 – Espessura 
As chapas devem fornecidas a partir da espessura mínima de 2,0 mm. 
 
4.8 – Cor 
As chapas devem ser fornecidas na cor preta. Chapas de outras cores somenteserão 
fornecidas mediante acordo entre fabricante e comprador. 
 
4.9 – Características da chapa 
As chapas, quando ensaiadas, devem satisfazer os valores indicados na tabela1. 
 
4.10 –Inspeção Visual 
As amostras representativas do lote não devem apresentar trincas, rachaduras,manchas, 
estrias e desuniformidade na distribuição de fibras de vidro. 
 
4.11 –Aceitação e rejeição 
As chapa que satisfizerem as condições prescritas nesta Norma devem seraceitas, caso 
contrário devem ser rejeitadas. 
 

Tabela 1 – Características da chapa 
 

Processo de Fabricação 
Característica Unidade Laminação Contínua Prensagem a quente 

Alongamento(ASTM D 638) –
Mínimo 

% 1,7 0,55 

Resistência à tração(ASTM D 
638), após 300 h de intemperismo 
artificial - Mínimo 

Mpa 85,00 65,00 

ASTM D 1499, MÉTODO 1 
Variação Máxima 

% 10,00 10,00 

Resistência à flexão(ASTM D 790) 
Mínimo 

Mpa 130,0 130,0 

Módulo de elasticidade à tração 
(ASTM D 638) após 300h de 
intemperismo artificial – Mínimo 

Mpa 5000,00 5000,00 

ASTM D 1499 Método 1 Variação 
Máxima 

% 50,00 50,00 

Módulo de elasticidade à flexão 
(ASTM D 790) Mínimo 

Mpa 5000,00 5000,00 

Absorção de água (ASTM D 570) 
Máxima 

% 1,0 1,0 

Dureza Barcol (ASTM D 2583) 
Mínimo % 35 35 

% 35 35 

Impacto – Ensaio Izod (ASTM D 
256) 
Mínimo 

Kj/m² 24,5 24,5 
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Condutibilidade Térmica (ASTM C 
177) - Máximo 

W/m³ 3,5 3,5 

Massa específica (NBR 11936) Kg/m³ 1250 a 1350 1800 a 2000 
Coeficiente de dilatação 
linear(ASTM D 696) – Máximo 

M/m°C -6 

36 x 10 
-6 

36 x 10 

Resistência à temperatura (ASTM 
D 648) 

°C 60 60 

 
5.0 - MÉTODOS DE ENSAIO 
5.1 – Teor de vidro 
5.1.1 - Princípio 
O ensaio deve ser realizado em pelo menos três corpos de provaextraídos de uma 
amostra representativa do lote, que deve ter nomáximo 500m².Determinar as uantidades 
de vidro e de resina contidasem cada corpo de prova. 
 
5.1.2 - Aparelhagem 
a) balança analítica; 
b) suporte de tela; 
c) mufla com capacidade até 1500ºC; 
d) dessecado com substância dessecante; 
e) bico de gás; 
f) cápsula de porcelana. 
 
5.1.3 – Corpo-de-prova 
Cada corpo-de-prova deve ter lados de 50mm x 50mm. 
 
5.1.4 – Procedimento 
 
5.1.4.1 – Pesar cada corpo-de-prova com exatidão de 0,0001 g. 
 
5.1.4.2 – Colocar o corpo de prova em cápsula de porcelana sobre o suporte detela e 
queimar em bico de gás até que fique totalmente carbonizado. 
 
5.1.4.3 – Colocar a cápsula com o corpo-de-prova na mufla à temperatura de620ºC, 
durante 30 min. 
 
5.1.4.4 – Retirar o corpo-de-prova e verificar se ainda existe resíduo de carbono.Caso 
exista, colocar na mufla por mais 15 min. 
 
5.1.4.5 – Expressão dos resultados 
% de vidro = M2/M1 x 100 
onde: 
M1 é a massa do corpo-de-prova, em gramas; 
M2 é a massa carbonizada, em gramas; 
% de resina = 100 - % de material carbonizado. 
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5.2 – Espessura 
A espessura deve ser determinada com um instrumento de medição quepermita a 
exatidão de 0,1 mm, adotando-se como espessura a média aritmética depelo menos 10 
medições executados em pontos escolhidos aleatoriamente. 
 
6.0 - CONTROLE DE QUALIDADE 
Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido deverá ser 
submetidopreviamente à uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela CONTRATANTE, cabendo a 
esta o direitode recusar todo material que apresente algum defeito (irregularidades na 
pintura daplaca, material amassado ou arranhado) ou com dimensões, formatos e 
mensagensem desacordo com o especificado. 
 
A critério da CONTRATANTE, as placas em chapas plana de poliéster reforçado com fibra 
devidro poderão ser ensaiadas em laboratório, visando a determinação das 
propriedadesmecânicas à tração e da composição química das chapas, bem como ensaio 
deaderência e cor para as superfícies pintadas, e retrorrefletividade para películas 
deacordo com as seguintes normas: 
 
7.0 PELÍCULA 
 
7.1 Película Refletiva - Tipo A 
 
Película retrorrefletiva que apresenta os valores mínimos de coeficiente de retroreflexão 
constantes na Tabela I, utilizando equipamento que possua ângulo de observação de 0,2° 
a 0,5° e ângulo de entrada de -4° e +30°, expressos em candelas por lux por metro 
quadrado. 
Esta película corresponde à película Tipo 1-A da norma ABNT NBR 14644:2007 - 
Sinalização Vertical Viária - Películas - Requisitos Mínimos e serão utilizados para 
confecção de símbolos, números, letras, tarja e/ou fundo. 
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15. PÓRTICOS / BANDEIRAS / SUPORTES / CONJUNTO DE SUPORTE COM BRAÇO 
PROJETADO E DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO 
 
1.0 - OBJETIVO 
Esta especificação fixa condições básicas exigíveis para o fornecimento e implantaçãode 
suportes, suportes com braço projetado e dispositivos de fixação. 
 
2.0 - CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1 - Suportes / suportes com braço projetado 
2.1.1 – Material 
Deverão ser utilizados tubos de aço carbono SAE 1010/1020,galvanizado à quente, 
grauC, de seção circular, com costuras e pontaslisas, conforme norma ABNT-NBR-
8261:2010. 
 
Diam. Interno (“): 2,00 3,00 4,00  5,00 
Espessura da Parede: 3,75 4,25 4,50 5,00 
Diam. Externo (mm): 60,30 88,90 114,30 139,70 
 

Podendo ser aceita também norma DIN 2440: 
 
Espessura da Parede: 3,65 4,05 4,00 4,85 
Diam. Externo (mm): 60,30 88,90 114,30 139,70 
 
Os pórticos, bandeiras simples e duplas terão suportes de sustentaçãode aço conforme 
ASTM A36 e a parte horizontal em treliça conformedetalhes em anexo. 
 
Dados dos pórticos, bandeiras, suportes, suportes para braçoprojetado, braço projetado e 
conjunto de suporte com braço projetadocomo comprimento, comprimento do braço, 
altura livre e fundaçãoserão fornecidos no projeto, obedecendo os detalhes em anexo. 
 
Os suportes deverão ser furados como especificado nos desenhos emanexo, sendo que 
os furos deverão ser executados antes do processode galvanização. 
 
2.1.2 - Tratamento superficial 
Para a proteção contra a corrosão. as peças deverão ser submetidasa galvanização à 
quente, após as operações de furação e solda. 
 
A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externasdas peças, devendo 
as superfícies apresentarem uma deposiçãomínima de zinco igual a 350 g/m2 (trezentos 
e cinqüenta gramas pormetro quadrado), quando ensaiado conforme a ABNT-NBR-7397 
(MB-25 I); 
 
A galvanização não deverá separar-se do material de base quandosubmetido ao ensaio 
de aderência pelo método do dobramento,conforme a ABNT-NBR-7398 (MB-25 II); 
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A espessura da galvanização (revestimento de zinco) deverá ser nomínimo de 50 micra, 
quando ensaiados conforme a ABNT-NBR-7399(MB-25 III); 
 
A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir falhas dezincagem. As peças 
quando ensaiadas conforme a ABNT-NBR-7400(MB-25 IV), deverão suportar no mínimo 6 
(seis) imersões (ensaio dePreece) sem apresentar sinais de depósito de cobre. 
 
2.1.3 - Acabamento 
A parte superior do suporte deverá ser vedada com tampão de PVC,com espessura 
mínima de 3mm, podendo conter nervuras para impedirdeformações e evitar acúmulo de 
água. 
 
Este tampão deverá ser na cor preta. A substituição de qualqueroutra cor deverá ser 
submetida à aprovação da CONTRATANTE. 
 
Na parte inferior do suporte deverão ser soldadas 2 peças de 15cm deferro chato 1/8 x 
3/4, no sentido transversal distando de 100 a 300mmda base. O suporte do braço 
projetado deverá ser aparafusado àfundação conforme detalhe. 
 
O suporte deverá ser uma única peça, não admitindo emendas. 
 
2.1.4 - Fixação ao solo 
A fixação do suporte ao solo deverá ser feita utilizando-se concretotraço em volume 1:3:4 
(cimento, areia, brita) e acabamento comargamassa de cimento e areia no traço em 
volume 1:3 ou compatívelcom o piso da calçada. 
 
2.1.5 - Garantia 
Os suportes e suportes com braço projetado, braços projetados, pórticoe bandeiras 
deverão manter-se aceitáveis, de acordo com os padrõesde qualidade fixados nas 
presentes especificações, durante um períodomínimo de 10 (dez) anos. 
 
2.2 -Dispositivos de fixação 
2.2.1- Material 
Longarinas/abraçadeiras 
Deverão ser confeccionados em aço carbono SAE 1010/1020galvanizado à quente. Estas 
peças não poderão apresentar trincas,fissuras, rebarbas ou bordas cortantes e deverão 
estar limpas, isentasde terra, óleo, graxa, sais ou ferrugem. 
 
Toda escória de solda, bem como respingos deverão ser removidos eseguidos de 
escoamento .As placas simples Tipo I com largura inferior a 0,75m serão fixadas 
aossuportes, com longarina/abraçadeiras-Tipo A, conforme detalhe emanexo. 
 
As placas simples Tipo II com largura maior ou igual a 0,75m, serãofixadas aos suportes, 
com longarinas/abraçadeiras-Tipo B, conformedetalhe em anexo, e a quantidade de 
longarinas e transversinas seráde acordo com altura e comprimento da placa. 



 

 

Processo nº 160/2015 – Pag. 53 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 3692-1734  Fax: (35) 3692-1735  licitaitajuba@gmail.com 

53 

 
• Quantidade de longarinas por placa em suporte 
 

Altura da Placa Quantidade Longarinas 
30 a 50 01 

80 a 120 02 
130 a 190 03 

200 ou mais 05 
 

 Quantidade de transversinas por placas em braço projetado 
 

Comprimento da Placa n° Longarinas 
Até 200 03 

200 a 300 04 
Acima de 300 05 

 
Porcas, parafusos, arruelas 
As porcas, parafusos, arruelas deverão ser de aço galvanizado a fogoe centrifugado, e a 
CONTRATADA deverá apresentar certificado comensaio de Preece conforme ASTM – A 
239 / A 123 e certificado deensaio de peso de camada conforme ASTM – A 123, a 
utilização dequalquer outro material está sujeito a aprovação da CONTRATANTE. 
 
Fitas de fixação 
A fita deverá ser de aço inoxidável tipo 304 de 0,6mm de espessura E1/2” de largura. 
 
Fita adesiva dupla face de espuma acrílica 
A fita adesiva dupla face deverá ser usada para as placas simples emoduladas de 
maneira que a chapa de fibra de vidro não deverá ser furada. 
Somente as placas simples Tipo I poderão ser solicitadas a cargo daCONTRATANTE 
furadas. 
 
Para as placas simples Tipo II o perfil de alumínio e as longarinas parasuportes ou 
transversinas para suportes/braço projetado deverão seraderidas a placa através da fita 
adesiva. 
Para as placas moduladas o perfil de alumínio que contorna osmódulos simétricos serão 
colados as placas através de fita adesiva. 
 
As longarinas ou transversinas são fixadas aos suportes ou braçoprojetadoatravés de 
abraçadeiras e parafusos galvanizados a fogo ecentrifugados. 
 
A fita deverá apresentar espessura de 1,00 a1,20 mm e a largura de33 mm, devendo ser 
aplicada em toda extensão do perfil ou daslongarinas/transversinas. 
 
A aplicação da fita adesiva dupla face será executada sobre pressãoevitando o toque no 
adesivo. 
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As superfícies de contato com a fita adesiva deverão ser limpadas comálcool isopropílico 
antes de iniciar a aplicação. 
 
Perfis, cantoneiras, chapas de reforço para placas 
Os perfis, cantoneiras e chapas deverão ser em alumínio nasdimensões apresentadas 
nos detalhes em anexo. 
 
2.2.2- Tratamento superficial 
Longarinas/abraçadeiras 
Para a proteção contra corrosão, as chapas deverão ser submetidas agalvanização à 
quente, após as operações de solda. 
 
A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externasdas peças, devendo 
as superfícies apresentarem uma deposiçãomínima de zinco igual a 350g/m2 (trezentos e 
cinqüenta gramas pormetro quadrado) quando ensaiado conforme a ABNT-NBR-
7397(MB-25-I). 
 
A galvanização não deverá separar-se do material de base quandosubmetido ao ensaio 
de aderência pelo método do dobramento,conforme a ABNT-NBR-7398 (MB-25-II). 
 
A espessura da galvanização (revestimento de zinco) deverá ser nomínimo de 50 micra, 
quando ensaiadas conforme ABNT-NBR-7399(MB-25-III). 
 
A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir falhas nazincagem. As peças 
quando ensaiadas conforme a ABNT-NBR-7400(MB-25-IV), deverão suportar no mínimo 
06 (seis) imersões (ensaio dePreece) sem apresentar sinais de depósito de cobre. 
 
2.2.3 - Utilização 
As placas simples Tipo I e II deverão ser fixadas em suporte, poste desemáforo, braço de 
semáforo e braço projetado por meio delongarinas/abraçadeiras e as placasmoduladas 
serão fixadas em poste duplo ou triplo através de chapas ecantoneiras. 
 
A fixação das placas em poste de concreto será feita por meio de fitade aço inoxidável, 
selo, braquetes, devendo usar duas ou mais fitas por placa de acordo com a furação 
damesma. 
 
2.2.4 - Garantia 
Os dispositivos de fixação, deverão manter-se aceitáveis, de acordocom os padrões de 
qualidade fixadas nas presentes especificações,durante um período de 08 (oito) anos. 
 
3.0 - CONTROLE DE QUALIDADE 
Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido e implantado deverá 
sersubmetido previamente a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela fiscalização 
daCONTRATANTE, cabendo a esta o direito de recusar todo material que apresente 
algumdefeito. 
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A critério da CONTRATANTE, poderão ser realizados os seguintes ensaios de 
laboratório,visando a caracterização dos materiais: 
 
3.1 - Bandeiras / Pórticos / Suportes / Suportes – Braço Projetado / BraçoProjetado 
- Composição Química: 
Carbono ABNT NBR - 5604 
Fósforo ABNT NBR - 6340 
Enxofre ABNT NBR - 6341 
Silício ABNT NBRNM - COPANT 27 
 
- Propriedade mecânica à tração: 
Escoamento, resistência e alongamento conforme norma ABNT NBR 6152. 
 
- Revestimento (Zinco): 
Massa de revestimento ABNT NBR - 7397 
Aderência ABNT NBR - 7398 
Espessura ABNT NBR - 7399 
Uniformidade ABNT NBR - 7400 
 
3.2 - Dispositivos de fixação 
- Revestimento (Zinco): 
Massa de revestimento ABNT NBR - 7397 
Aderência ABNT NBR - 7398 
Espessura ABNT NBR - 7399 
Uniformidade ABNT NBR - 7400 
 
3.3 - Fita de aço inoxidável 
- Composição Química: 
Carbono - 0,8% 
Cromo - entre 18,0 e 20,0% 
Níquel - entre 8,0 e 11,0 % 
Manganês - máximo 2,0% 
 
- Características Físicas: 
Limite de resistência à tração: 59 Kg/mm2 
Dureza: 140/160 Brinell 
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16. BANDEIRAS CÔNICAS DE SEÇÃO OCTOGONAIS. 
 

1. Objetivo 
Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento de bandeiras 
cônicas de seção octogonais, para placas indicativas, confeccionadas em tupo em aço 
galvanizado. 
 

2.Material:  
As bandeiras devem ser confeccionadosem aço galvanizado. 
 

 3. Bandeira tipo B-1 
Bandeira simples, cônica continua secção octogonal, com base e oito chumbadores de 
diâmetro de 7/8” x 700 mm de comprimento, com altura útil de 6650 mm e projeção de 
3947,30 mm para uma área máxima exposta ao vento de 3,00 m². 
 
Tendo em seu topo um diâmetro de 133 mm, na base um diâmetro de 191,80 mm e 
espessura de 3,75 mm Em seu topo é previsto um dispositivo para fixação do braço. 
 
O braço possui o diâmetro de 76 mm na ponta, 133 mm na base e espessura de 3,75 
mm. 
 
A base do braço é dotada de flange para a sua fixação à coluna. 
 
A bandeira foi dimensionada conforme norma NBR 6123/88 e NBR 14744/01 tomando 
como base os seguintes parâmetros: 
Velocidade básica do vento (Vo) = 35 m/s, fator topográfico (S1) = 1,00, rugosidade do 
terreno (S2) = 1,00 e fator estatístico (S3) = 0,82. 
 
A bandeira bem como seus acessórios são galvanizados a fogo interna e externamente 
conforme norma NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

 
 4. Bandeira tipo B-2 

Bandeira simples, cônica continua secção octogonal, com base e oito chumbadores de 
diâmetro de 1” x 700 mm de comprimento, com altura útil de 6750 mm e projeção de 
4647,30 mm para uma área máxima exposta ao vento de 4,50 m². 
 
Tendo em seu topo um diâmetro de 180 mm, na base um diâmetro de 237,40 mm e 
espessura de 3,75 mm Em seu topo é previsto um dispositivo para fixação do braço. 
 
O braço possui o diâmetro na ponta de 89 mm, na base de 180 mm e espessura de 
3,75mm. 
 
A base do braço é dotada de flange para a sua fixação à coluna. 
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A bandeira foi dimensionada conforme norma NBR 6123/88 tomando como base os 
seguintes parâmetros: Velocidade básica do vento (Vo) = 35 m/s, fator topográfico (S1) = 
1,00, rugosidade do terreno (S2) = 1,00 e fator estatístico (S3) = 0,82. 
 
A bandeira bem como seus acessórios são galvanizados a fogo interna e externamente 
conforme norma NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

 
 5. Bandeira tipo B-4 

Semi pórtico, cônico continuo, secção octogonal, com base e oito chumbadores de 
diâmetro de 1.1/4” x 700 mm de comprimento, com altura útil de 7030 mm e projeção de 
6362,7 mm para uma área máxima exposta ao vento de 7,00 m². 
 
Tendo em seu topo um diâmetro de 235 mm, na base um diâmetro de 301,20 mm e 
espessura de 3,75 mm Em seu topo é previsto um dispositivo para fixação do braço. 
 
O braço possui o diâmetro na ponta de 150 mm, na base de 235 mm e espessura de 
3,75mm. 
 
A base do braço é dotada de flange para a sua fixação à coluna. 
 
O semi pórtico foi dimensionado conforme norma NBR 6123/88 tomando como base os 
seguintes parâmetros: Velocidade básica do vento (Vo) = 35 m/s, fator topográfico (S1) = 
1,00, rugosidade do terreno (S2) = 1,00 e fator estatístico (S3) = 0,82. 
 
O semi pórtico bem como seus acessórios são galvanizados a fogo interna e 
externamente conforme norma NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 
 

 6. Bandeira tipo B-6 
Semi pórtico, cônico continuo, secção octogonal, com base e oito chumbadores de 
diâmetro de 1.1/4” x 700 mm de comprimento, com altura útil de 7280 mm e projeção de 
6362,7 mm para uma área máxima exposta ao vento de 11,25 m². 
 
Tendo em seu topo um diâmetro de 280 mm, na base um diâmetro de 364,70 mm e 
espessura de 3,75 mm Em seu topo é previsto um dispositivo para fixação do braço. 
 
O braço possui o diâmetro na ponta de 200 mm, na base de 280 mm e espessura de 
3,75mm. 
 
A base do braço é dotada de flange para a sua fixação à coluna. 
 
O semi pórtico foi dimensionado conforme norma NBR 6123/88 tomando como base os 
seguintes parâmetros: Velocidade básica do vento (Vo) = 35 m/s, fator topográfico (S1) = 
1,00, rugosidade do terreno (S2) = 1,00 e fator estatístico (S3) = 0,82. 
 
O semi pórtico bem como seus acessórios são galvanizados a fogo interna e 
externamente conforme norma NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 
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7. Equipe de trabalho necessária para a instalação da sinalização projetada 
A equipe de aplicação deverá ser composta em dois grupos de trabalho, a equipe de 
aplicação e de apoio. 
 
A equipe deverá ser composta com colaboradores que atendam as seguintes finalidades: 
- Supervisão; 
- Pré-marcação, furação e instalação de acordo com o projeto; 
- Controle de qualidade (alinhamento, angulação, altura e fixação) 
- Operação dos equipamentos e veículos envolvidos 
- Sinalização e canalização de segurança e apoio operacional. 
 
8. Instalações, equipamentos e veículos necessários para a instalação da 
sinalização projetada 
- Galpão com no mínimo 150m2 para montagem de placa. 
- Cabine e estufa com no mínimo de 5m de comprimento para pintura eletrostática. 
- Rolo emborrachado para aplicação de película. 
- Plotter para corte de películas com abertura mínima de 1 m. 
- Bancadas apropriadas com forração de feltro para colagem de películas. 
- 1 (um) gerador com capacidade compatível com os serviços a serem executados; 
- Cavadeira, pá, enxada, enxadão, ferramentas e equipamentos; 
- Caminhão Guindaste com alcance mínimo de 08 metros de altura; 
- Caminhão equipado com plataforma hidráulica.  
 
9. Garantia de qualidade dos serviços 
A garantia sobre os serviços executados, deverá ser de 5 (cinco) anos. 
 
10. Projetos Executivos 
A responsável pela implantação deverá apresentar projeto estrutural para as bases de 
fixações , inclusive considerando a resistência a ventos de 35 m/s, com ART (anotação de 
responsabilidade técnica) junto ao CREA. 


