
 

 

Memorial Descritivo 

Projeto de revitalização da Av. Marginal e Av. Major Antônio da Silveira Camargo 

 

O presente memorial descritivo trata do Projeto de revitalização da Av. Marginal e Av. 

Major Antônio da Silveira Camargo, do município de Cabreúva e tem como finalidade 

melhorar a mobilidade e iluminação das vias, tornando-as seguras e agradáveis, trazendo 

qualidade de vidas aos munícipes e turistas que as frequentam. 

Trata-se de vias arborizadas que margeiam o Ribeirão Cabreúva que têm como 

elementos de ligação, entre elas, pontes de pedestres e veiculares, com iluminação pública, 

vinda de luminárias com lâmpada de vapor de sódio 250W fixadas em postes ao longo da 

via, e necessária manutenção da sinalização viária. 

 O projeto prevê: 

• Substituição de todas as luminárias existentes por luminárias LED retangular 

com eficiência mínima 90 lm/W; 

• Demolição e Construção das pontes (passarela de pedestres) existente, ao 

longo do trecho; 

• Reforma do trecho de passeio existente; 

• Em ambas as margens do Ribeirão Cabreúva, a limpeza e plantio de Grama 

São Carlos; 

• Implantação de lixeiras e bancos; 

• Implantação e substituição de placas de sinalização viária vertical de 

regulamentação e advertência;  

• Implantação e manutenção de sinalização viária de solo; 

A sinalização viária, contemplada por este projeto, tem como objetivo advertir e 

regulamentar as vias, quanto ao uso e restrições desse espaço público. Esta comunicação é 

feita por mensagens padronizadas quanto a sua forma, tamanho e cores de modo a permitir 

a compreensão fácil, rápida e eficaz pelos motoristas e demais usuários da via. 



 

Os padrões de sinalização são estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalização 

de Trânsito do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) – Volumes I e IV em 

consonância com CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e Resoluções do CONTRAN nº 

180/2005, nº 236/2007, nº 738/2018 e seus anexos. 

 

Requisitos Gerais 

Serão de livre escolha os métodos executivos empregados no desenvolvimento dos 

serviços, estando sujeitos, todavia, às determinações da fiscalização sempre que julgar 

necessário salvaguardar a qualidade, os prazos e as condições de segurança em todos os 

serviços prestados.  

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente os projetos, instruções e prazos a 

serem fornecidos, bem como as demais disposições de Contrato e do presente memorial. 

A Contratante fornecerá os projetos básicos, ficando a cargo da Contratada projetos 

complementares necessários a execução da obra, com responsabilidade técnica exclusiva 

da fornecedora contratada, com emissão de ART correspondente. 

Fica a cargo da contrata solicitar junto aos órgãos competentes, autorizações e 

acompanhamentos que se fizerem necessário à execução do serviço. 

Sempre que houver necessidade, poderá ser determinada pela fiscalização a 

instalação de placas cobertas por material não transparente. A remoção dessas coberturas 

será realizada pelas equipes de implantação da sinalização no momento da deflagração do 

projeto, sem que isto represente qualquer acréscimo no valor dos serviços executados. 

 

Iluminação 

Trata-se de vias com estrutura de poste da distribuidora de energia, já provida de 

braços com luminárias e considerando outros custos envolvidos, decidiu-se que serão 

utilizados os postes e braços existentes, fazendo apenas a troca das luminárias. 



 

Observando os critérios de eficiência luminosa, optou-se pela utilização de luminárias 

com tecnologia LED, pela alta eficiência luminosa, vida útil e índice de reprodução de cor 

superiores se comparada ao tipo usados na iluminação pública das vias atualmente. 

É responsabilidade da fornecedora a avaliação da rede existente e elaboração de 

projeto observando os padrões e normas exigidas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e pela ELEKTRO Distribuidora de energia, bem como a aprovação deste 

junto à ELEKTRO, com análise e responsabilidade técnica exclusiva da fornecedora 

contratada, com emissão de ART correspondente.  

Material 

Luminária LED retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência 

mínima 90 lm/W 

As luminárias devem obedecer a critérios e exigências técnicas mínimas, 

aplicáveis ao fornecimento de luminárias LED para utilização em iluminação 

pública.  

É de responsabilidade do fornecedor a garantia do desempenho do material, 

quanto ao correto projeto, a fabricação e o atendimento de norma técnica de 

iluminação pública e o desempenho da luminária ofertada, sendo responsável 

também pelos componentes e processos de fabricação utilizados por seus 

subfornecedores.  

 

Características mecânicas  

Corpo de alumínio injetado a alta pressão 356.0, ou A413-0, ou equivalente 

da NBR ISO 209 G; ou ainda de alumínio extrudado.  

Pintura eletrostática na cor cinza RAL 9006 ou outra que a CEB indicar.  

Quando o refrator que protege os LEDs for feito de material “plástico”, 

policarbonato, ou silicone; deverá ser apresentado ensaio de durabilidade do 

material exposto à radiação UV e a luz solar conforme a norma ASTM G54, 

bem como o ensaio das lentes que recobrem os LEDs.  

Os dissipadores de calor do conjunto, circuitos e LEDs devem ser de 

alumínio, vedado o uso de ventiladores, bombas ou líquido de arrefecimento. 



 

Os dissipadores devem ser projetados de forma a não acumular detritos, o 

que prejudica a dissipação térmica ao longo da vida útil da luminária.  

A placa de circuito dos LEDs deverá ser do tipo MCPCB (Núcleo de alumínio). 

Não serão aceitos módulos com PCB de material fenolite ou fibra de vidro. Os 

LEDs deverão ser montados na MCPCB por processo SMD.  

Deverão ser aplicadas lentes secundárias de polimetilmetacrilato com 

eficiência superior a 90%.  

Em caso de falha de um LED, os módulos de LED e o driver deverão permitir 

o funcionamento dos demais LEDs.  

Acabamento em pintura eletrostática com resinas de poliéster em pó, com 

proteção contra radiação ultravioleta, na cor cinza.  

Todo equipamento auxiliar, como a fonte de alimentação (driver), as 

conexões e protetor contra surto, devem ser instalados internamente à 

luminária, com acesso livre sem auxílio de ferramentas especiais, e serem 

substituíveis.  

A luminária, incluindo todo o seu conjunto óptico e o driver deve possuir grau 

de proteção IP 66, no mínimo. Caso o driver possua grau de proteção IP 66 o 

receptáculo que o abriga poderá possuir grau de proteção IP 54.  

A luminária deve ser submetida ao ensaio para verificar a proteção contra 

impactos mecânicos de acordo com a norma IEC 62262:2002, apresentando 

grau de resistência a impacto de no mínimo IK08.  

O conjunto deve atender aos testes de vibração, conforme norma ANSI C136 

e ou ABNT NBR IEC 60598-1/2010.  

As luminárias devem possibilitar a fixação em braços com diâmetro de 48,3 

mm a 60,3 mm (verificar braços existentes).  

Parafusos, porcas e outras partes de fixação devem ser feitos em aço 

inoxidável.  

A luminária deverá ser submetida a ensaio de resistência ao carregamento 

vertical. Deve ser aplicada, nos dois sentidos verticais, perpendicular ao corpo 

de cada luminária, uma carga de dez vezes o peso da luminária completa 

(incluindo o peso do driver) no baricentro desta por um período de 5 minutos, 

estando a luminária fixa em sua posição normal de trabalho, em suportes 

adequados com os mesmos diâmetros dos braços de aplicação. Após o 

ensaio qualquer parte do corpo não deve apresentar ruptura.  



 

A luminária deverá ser submetida a ensaio de resistência ao carregamento 

horizontal. Deve ser aplicada, nos dois sentidos horizontais perpendiculares 

ao braço, uma carga de dez vezes o peso de cada luminária completa 

(incluindo o peso do driver) no baricentro desta por um período de 5 minutos, 

estando a luminária fixa em suportes adequados com os mesmos diâmetros 

dos braços de aplicação. Após o ensaio qualquer parte do corpo não deve 

apresentar ruptura.  

A luminária deverá possibilitar a instalação de relé fotoelétrico (ABNT NBR 

5123) que permita o giro em torno de seu eixo de 360º de forma a possibilitar 

a orientação do foto-sensor contra incidência de luz artificial, deverá possuir 

também tomada padrão ANSI C136.41 para funcionamento de sistema de 

telegestão.  

As luminárias devem ser resistentes à força do vento, conforme previsto na 

ABNT NBR 15129.  

 

Características Elétricas  

As luminárias deverão ser fornecidas completamente montadas pelo 

fabricante, incluindo todos os seus componentes e assessórios, prontas para 

serem instaladas na rede de iluminação pública em tensão nominal de 

127VAC a 220 VCA, 60 Hz, e considerar a tolerância de tensão estabelecida 

pela ANEEL.  

Deverão possuir fator de potência mínimo de 0,92 e Distorção Harmônica 

Total (THD) da corrente de entrada menor que 20%.  

Deverá possuir imunidade a sobretensões transientes conforme normas IEC 

61000-4-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-2002, classe de operação A.  

A luminária deverá ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de Tensão 

(DPS) do tipo uma porta, limitador de tensão, classe II, capaz de suportar 

impulsos de tensão de pico de 10KV (forma de onda 1,2/50µs), e corrente de 

descarga de 10KA (forma de onda 8/20µs), tanto para o modo comum como 

para o modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em conformidade 

com a norma ANSI/IEEE C.62.41-1991. O Dispositivo Protetor de Surto deve 

possuir ligação em série com o driver de forma que caso o protetor atinja o 

final de sua vida útil o circuito deve abrir e desenergizar o driver.  



 

Os componentes da luminária devem ter vida média mínima de 60.000 horas, 

garantindo-se a substituição sem a necessidade de troca do corpo ou 

carcaça.  

O conjunto deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas ambiente 

entre -10ºC e +40ºC.  

As passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, rebarbas, 

saliências e outros defeitos análogos que possam causar abrasão na isolação 

da fiação. Partes como parafusos metálicos de rosca total sem cabeça não 

devem sobressair nas passagens dos fios.  

 

Características Fotométricas  

As medições das características fotométricas devem ser aquelas 

correspondentes ao conjunto da luminária, não sendo aceitas medições 

apenas do LED.  

A luminária LED completa, bem como o módulo de LED, deve possuir 

obrigatoriamente as características a seguir:  

a) Temperatura de cor entre 3.700 K e 4300 K;  

b) Eficiência luminosa mínima de 90 lm/W;  

c) Índice de Reprodução de Cor mínimo de 70;  

d) A manutenção do fluxo luminoso da luminária deve ser maior do que 70% 

após 60.000 hs de operação. A comprovação da manutenção do fluxo 

luminoso deverá ser feita por meio da apresentação do relatório IESNA LM-80 

e da temperatura medida ISTMT. A manutenção do fluxo deverá ser calculada 

conforme TM21 L70;  

e) A fotometria da luminária deverá ser ensaiada e certificada segundo a 

norma IES LM-79 (IESNA);  

f) A corrente de alimentação fornecida pelo driver não deve ultrapassar a 

corrente nominal do LED para 100% do seu fluxo luminoso;  

g) O LED deve ser ensaiado e certificado segundo a norma IES LM-80;  

h) As luminárias, quando instaladas, deverão atender à norma NBR5101;  

i) As luminárias deverão manter o fluxo luminoso maior do que 95,8% até 

completar 6.000 horas de operação. Para comprovar a manutenção do fluxo 

luminoso, a CEB, a seu critério, poderá realizar ensaios em campo, por 

amostragem, em luminárias instaladas. Se comprovado limites de 



 

depreciação do fluxo luminoso acima do permitido, o fornecedor se obrigará a 

substituir todas as luminárias.  

Devem ser empregados, para a fabricação, os materiais especificados nas 

respectivas padronizações, previstas na norma ND.01 Revisão 06 Materiais e 

Equipamentos para Redes Aéreas de Distribuição de Energia Elétrica – 

Padronização - ELEKTRO.  

As roscas internas devem obedecer a norma ABNT NBR ISO 965-2 e as 

roscas externas devem obedecer a norma ABNT NBR ISO 965-4. 

Os materiais de aço ou de ferro fundido devem ser revestidos por imersão a 

quente, de acordo com a ABNT NBR 6323.  

O revestimento de zinco, deve ser feito após a fabricação, perfuração e 

marcação das peças, caracterizando perfeita aderência à superfície do 

metalbase, e apresentando a camada contínua e uniforme.  

Os ensaios para verificação do revestimento de zinco, devem ser feitos de 

acordo com as ABNT NBR 7397, ABNT NBR 7398, ABNT NBR 7399 e ABNT 

NBR 7400. O número mínimo de imersões que deve suportar no ensaio de 

uniformidade (Preece) deve ser:  

• Superfícies planas ou de grande raio de curvatura: 6 imersões;  

• Cantos vivos, roscas externas e pequenos raios de curvatura: 4 

imersões;  

• Roscas internas: não exigido. 

Toda a soldagem deve ser contínua (cordão), não sendo aceitas as 

soldagens por pontos, nem intermitente, e nem solda branca. ND.01 Página 

25 Revisão 06 Materiais e Equipamentos para Redes Aéreas de Distribuição 

de Energia Elétrica - Padronização - ELEKTRO 

As ferragens devidamente montadas devem resistir aos esforços mecânicos, 

previstos nas respectivas padronizações constantes na ND.01 Revisão 06 

Materiais e Equipamentos para Redes Aéreas de Distribuição de Energia 

Elétrica – Padronização - ELEKTRO.  

Os parafusos e as ferragens que utilizam parafusos e porca de aço zincado 

ou bronze silício, devem ser apertados com os torques de instalação, 



 

conforme a seguir: M10 x 1,50 – 3 daN.m M12 x 1,75 – 5 daN.m M16 x 2,00 – 

8 daN.m M20 x 2,50 – 20 daN.m 

Os ensaios devem comprovar se os materiais e equipamentos ofertados à 

ELEKTRO atendem aos requisitos eletromecânicos exigidos, de acordo com 

as respectivas padronizações constantes nesta norma. Caso o esquema para 

execução dos ensaios não esteja indicado, este deve ser realizado de modo a 

reproduzir as condições de esforços e demais exigências normais de 

trabalho. 

Ponte (passarela de pedestre) 

 As pontes existentes são antigas e estão desgastadas, optou-se pela demolição 

destas e construção novas pontes no mesmo local das existentes, com rebaixo de 

acessibilidade para seu acesso, com exceção da ponte próxima a rodoviária onde há a 

necessidade de um melhor posicionamento da travessia de pedestre entre as vias, 

posicionando-a na mesma direção onde será implantada travessia elevada de pedestre, 

para uma melhor segurança e visibilidade na travessia do trecho. 

 Como estrutura sugere-se blocos em ambas as margens do Ribeirão Cabreúva, 

com utilização de laje alveolar para vencer o vão e guarda-corpo tubular com tela em aço 

galvanizado para a segurança da travessia. 

 O local de demolição/construção deverá ser isolado, evitando-se a passagem de 

pessoas alheias à obra nas proximidades. O isolamento é de responsabilidade da 

Contratada.  

 Após o término de cada etapa de serviço, a Contratada deverá efetuar a limpeza 

geral do ambiente, removendo todo entulho gerado durante a obra. 

 Materiais 

- Fundação 

Sugerimos a utilização, em ambas as margens do Ribeirão Cabreúva, de blocos para 

apoio e sustentação da ponte (passarela de pedestre), e para cada bloco, duas 

brocas. 

 



 

Fundação profunda 

Brocas, estacas moldadas in loco, para servirem de fundações profundas, através de 

preenchimento de perfuração efetuada com trado manual ou mecânico, sem a 

utilização de revestimento.  

A Contratada deve prever a utilização dos seguintes materiais:  

• Concreto com fck ≥15 MPa com consumo de cimento, por metro cúbico de 

concreto, superior a 340 kgf e slump test de ±10 cm;  

• Aço estrutural CA-50, com fyk ≥ 500 MPa. 

Fundação superficial 

Bloco composto por uma superfície isolada, rígida, armada na base.  

Na execução desses tipos de fundação, a executante deve prever a utilização dos 

seguintes materiais:  

• Formas: as formas utilizadas devem atender as prescrições da ET-DE-

C00/002 - Formas; - 

• Escoramento: os escoramentos utilizados devem atender as prescrições da 

ET-DEC00-003 - Cimbramentos;  

• Concreto: o concreto utilizado deve atender as prescrições da ET- DE-

C00/001 - Concreto Estrutural, e a da NBR 6118, devendo ser compatível 

com as condições em que devem ser implantadas as fundações;  

• Aço: o aço empregado na armadura deve atender a NBR 7480 da ABNT. 

 

- Piso 

Como base da ponte sugere-se a utilização de laje alveolar, por sua eficiência para 

vencer o vão existente, com a observância das seguintes especificações técnicas: 

Laje alveolar, ou seja, conjunto formado por painéis alveolares protendidos pré-

fabricados, montados por justaposição lateral, eventual capa de concreto estrutural 

e material de rejuntamento. 



 

O material destinado ao rejuntamento deve promover a solidarização entre os 

PACP (Painel Alveolar de Concreto Protendido) justapostos, com características 

especificadas pelo fornecedor. 

Armadura adicionada na obra quando necessário e que deve ser dimensionada e 

disposta de acordo com o projeto da laje, pode ser:  

a) De distribuição (sd): armadura posicionada na capa nas direções transversal e 

longitudinal, quando necessário, para a distribuição das tensões oriundas de 

cargas concentradas e para o controle da fissuração; 

b) Superior de tração (sst): armadura disposta sobre os apoios nas extremidades 

dos PACP, no mesmo alinhamento destes e posicionada na capa. 

Proporcionam a continuidade dos painéis entre si e com o restante da estrutura, 

o combate à fissuração e a resistência ao momento fletor negativo;  

c) Outras: armaduras especificadas caso a caso, utilizadas para atender às 

necessidades particulares de cada projeto. 

A capa é placa superior da laje, cuja espessura é medida a partir da face superior 

dos PACP, formada por concreto complementar.  

O concreto complementar deve ser preparado de acordo com a NBR 12655, 

aplicado na obra, com a resistência, trabalhabilidade e espessuras especificadas de 

acordo com o projeto da laje e as especificações de execução. 

Chave de cisalhamento (chavetas), folga entre as bordas dos elementos pré-

moldados justapostos, deve apresentar geometria adequada para garantir à 

transmissão da força cortante, sem levar em conta a aderência entre o 

rejuntamento ou capa, com os PACP. 

Maior deslocamento perpendicular ao plano da laje, flecha, deve ser calculado 

conforme a NBR 6118 e deve respeitar os limites prescritos pela NBR 9062. 3.3 

contraflecha, deslocamento vertical decorrente da protensão aplicada nos PACP, 

durante a fabricação, contrário ao sentido da flecha.  

O concreto que compõe os PACP e o concreto complementar devem atender às 

especificações das NBR 6118, NBR 8953, NBR 12654 e NBR 12655. A resistência 

característica à compressão deve ser a especificada pelo projeto estrutural, sendo 



 

exigidas no mínimo classes C25 para os PACP e C20 para o concreto 

complementar. No caso da execução concomitante do concreto complementar e do 

concreto da estrutura, prevalece o de classe mais alta especificado no projeto.  

O concreto das classes C25 e C20 corresponde às resistências características à 

compressão aos 28 dias, de 25 MPa e 20 MPa, respectivamente. 

O aço para fins de utilização em lajes pré-fabricadas deve atender ao disposto na 

tabela 1 do item 4.1.2 NBR 14861:2002. 

Os PACP devem apresentar cor homogênea, ser livres de falhas no concreto e 

possuir dimensões em conformidade com as especificações do projeto de 

fabricação do fornecedor. 

Todos os PACP devem ter marcação que identifique o fabricante e sua correlação 

com o projeto. 

Projeto, montagem e inspeção deve ser observada NBR 14861:2002. 

- Proteção 

Faz-se a utilização de guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, para 

fechamento lateral da ponte, para segurança da travessia de pedestre. 

Para fornecimento e instalação de guarda-corpos metálicos galvanizados e 

pintados, segue especificações técnicas: 

Para fixação no piso, deverão ser utilizadas chapas de aço galvanizado, com 

dimensões de 100x100x6,3mm, e chumbador com parafuso 3/8’’x100mm, cabeça 

sextavada. Essa peça deverá receber fundo antioxidante e pintura na cor branca, 

com no mínimo 02 demãos. 

Os tubos deverão ser em aço galvanizado conforme NBR 5580. As barras chatas 

serão de ferro galvanizado à fogo. O fundo antioxidante aplicado em determinadas 

peças deverá ser adequado à pintura com pistola de tinta esmalte. A pintura de 

todas as peças será a cor branca, sempre em um mínimo de 02 demãos. 

As finalizações das barras do guarda-corpo deverão ser arredondadas, com raio de 

10cm. 



 

As peças de guarda-corpo deverão ser feitas sob medida. Para isso, a Contratada 

deverá verificar e medir o local de instalação, considerando o comprimento, a 

inclinação e outras características pertinentes. Deve-se evitar a adaptação de peças 

no momento de instalação. 

Em casos de riscos ou necessidade de soldas após a instalação das peças, o local 

riscado ou soldado deverá receber retoque de pintura. No caso da solda, antes da 

pintura será aplicado fundo antioxidante. A Contratada deverá verificar o 

alinhamento e prumo das peças, de modo que, após sua fixação, estejam 

perfeitamente alinhadas, sem necessidade de ajustes.  

- Rebaixo de acessibilidade 

Os rebaixos para acessibilidade deverão ser moldados no local, obedecendo a 

detalhe construtivo apresentado no projeto, utilizando os seguintes materiais: 

• Concreto com fck ≥15 MPa com consumo de cimento, por metro cúbico de 

concreto, superior a 340 kgf e slump test de ±10 cm; 

• Piso de alerta em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), 

assentado com argamassa mista. 

Todos os procedimentos executivos deverão obedecer às normas 

regulamentadoras, as normas da ABNT e as boas práticas construtivas. 

O pagamento da última medição só será feito após a constatação da completa 

limpeza e retirada dos entulhos da obra. 

 

Passeio 

O passeio existente está irregular fazendo-se necessária a reconstrução de todo o 

trecho, com devido tratamento em torno das árvores do trecho. 

Para a execução do serviço optou-se por concreto com fck ≥15 MPa com consumo 

de cimento, por metro cúbico de concreto, superior a 340 kgf e slump test de ±10 cm. 

 



 

Grama 

Para um ambiente cuidado e agradável propusemos o plantio de grama nas margens 

do Ribeirão Cabreúva, considerando uma largura média de 3 metros em ambos os lados. 

Toda a área de plantio deverá estar limpa e receber uma camada de terra preparada, 

antes da colocação das placas de grama do tipo São Carlos. 

Coleta Seletiva 

 Para contribuir com a limpeza e com o meio ambiente, sugere-se a utilização de 

Kit’s de lixeiras de coleta seletiva ao longo das vias, observando as características que 

segue: 

• Kit coleta seletiva 4x50 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 

(PEAD), com 4 unidades de 50 litros cada. Protegido contra a ação 

destrutiva dos raios UV, resistente a intempéries e agressões químicas. 

Com tampa basculante.  

• Cada conjunto deverá ser composto de quatro cores diferentes, a serem 

definidas na ordem de compras, conforme padrão da legislação aplicável 

para segregação de resíduos, com identificação de simbologia conforme 

resíduo (plástico, papel, metal, vidro, orgânico, não recicláveis, 

contaminados). 

• Cada lixeira medindo entre 30-35 cm de largura, 70-75 cm de altura, com 

peso unitário entre 3,5-4,0 kg.  

• Suporte fixo, em aço galvanizado, sem falhas ou arranhões. 

• Lixeiras com tampa removível, chave de segurança e corpo fixo na estrutura 

metálica.  

• Indicado para uso externo. 

 Para a implantação dessa lixeira será necessária uma base, em que se sugere ser 

feita em concreto e armadura telada. Com as seguintes características: 

• Concreto com fck ≥15 MPa com consumo de cimento, por metro cúbico de 

concreto, superior a 340 kgf e slump test de ±10 cm;  

• Tela em aço estrutural CA-50. 

 



 

Bancos 

 Ao longo das vias sugeriu-se a colocação de banco, para descanso e 

contemplação, optando por bancos pré-moldados de concreto. 

O banco deverá ser em concreto pré-moldado; medidas 150 x 45 x 45 cm, referência 

B 5P da Neo-Rex, ou equivalente. 

 

Sinalização Viária Horizontal 

 Para organização dos fluxos, tanto de veículos automotores quanto de pedestres, 

optou-se pela sinalização de solo, com pintura, elementos de segregação e implantação de 

travessia elevada. 

 Abaixo o descritivo dos materiais utilizados: 

Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray 

Demarcação de pavimento com material termoplástico, aplicado pelo processo de 

projeção pneumática, mecânica ou combinada (Hot-Spray) e refletorizada com 

microesferas de vidro. 

O termoplástico corresponde à mistura de ligantes; partículas granulares com 

elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e 

outros componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13132.  

Pode ser nas cores branca, azul ou amarela, conforme especificações do projeto de 

sinalização.  

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831. 

Sinalização horizontal com termoplástico extrudado 

A aplicação de pintura à base de material termoplástico por extrusão é a operação 

que visa à execução de marcas, símbolos e legendas na superfície do pavimento 

mediante a utilização de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados. 



 

O termoplástico corresponde à mistura de ligantes; partículas granulares com 

elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e 

outros componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13132.  

Pode ser nas cores branca ou amarela, conforme especificações do projeto de 

sinalização.  

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831. 

Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica 

A aplicação de tinta à base de resina acrílica emulsionadas em água é a operação 

que visa à execução de marcas, símbolos e legendas na superfície do pavimento 

mediante a utilização de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados. 

A tinta é uma mistura de resina, solventes, cargas e aditivos, formando um produto 

líquido, que após a secagem forma uma película sólida, opaca aderente ao 

pavimento, sem causar reações prejudiciais ao revestimento, deve estar apta à 

adição de microesferas de vidro de modo propiciem ao material qualidades que 

atendam à finalidade a que se destina.  

As tintas devem atender aos requisitos da NBR 13699.  

O recipiente da tinta deve apresentar-se em bom estado de conservação. 

Consideram-se como defeitos as seguintes ocorrências: 

• Fechamento imperfeito; 

•  Vazamento; 

• Falta de tinta;  

• Amassamento; 

• Rasgões e cortes; 

• Falta ou insegurança de alça; 

• Má conservação; 

• Marcação deficiente.  

Após aplicação, deve apresentar plasticidade e elevada aderência às esferas de 

vidro retrorefletivas, ao pavimento ou sinalização anterior, devendo resultar em 

uma película fosca, de aspecto uniforme, não podendo ser constatada a 



 

ocorrência de rachaduras, manchas ou outras irregularidades durante o período 

de sua vida útil. 

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831 e NBR 

14281. 

Os solventes usados na diluição da tinta ou limpeza dos equipamentos é água 

potável. 

Tachão Monodirecional e Bidirecional com refletivo de vidro 

Os tachões com elementos refletivos são dispositivos auxiliares à sinalização 

horizontal, fixados na superfície do pavimento, que têm como função básica a 

canalização de tráfego e a implantação espaçada e sequencial. Visam delimitar 

uma linha que caracterize condições de restrição quanto a ultrapassagem.  

Devem suportar carga de no mínimo 1500 kgf. 

Deve ser de material organo-inorgânico à base de resinas sintéticas e materiais 

de enchimento constituídos de minerais de cor amarela permanente, contendo na 

base estrutura em aço 1010/1020, tela de nylon, para absorção de impactos, e 

dois pinos de fixação com barra transversal. 

Deve ser constituído de parafusos de rosca completa, aço 1010/1020, com 

proteção contra a oxidação devendo ser parte do corpo do tachão, no mesmo 

material, eliminando qualquer forma de fixação entre os pinos e o tachão após a 

fabricação. 

Deve ser constituído por elementos refletivos de vidro lapidado e espelhado, ou 

outro material com características de dureza, resistência à abrasão e retro-

refletividade superior ao vidro lapidado, incrustados em suporte de ABS, fixados 

por meio de rebites e cola. 

Deve ser constituída de material sintético, pré-acelerado, à base de resinas de 

poliéster de cura rápida e oferecer perfeita aderência dos dispositivos ao 

pavimento de concreto ou asfáltico; seu tempo de secagem não pode ser 

superior a 45 minutos. 

 



 

Concreto asfáltico modificado por polímero - grad. II (travessia elevada) 

Concreto asfáltico poroso com ligante asfáltico modificado por polímero é uma 

mistura executada a quente, em usina apropriada, com características 

específicas. É composto de agregado graduado, cimento asfáltico modificado por 

polímero e, se necessário, material de enchimento, fíler, e melhorador de 

adesividade, sendo espalhada e compactada a quente. O concreto asfáltico 

poroso com ligante modificado por polímero deve ser empregado como camada 

sobrejacente ao revestimento, com a função de drenar a água superficial 

evitando a aquaplanagem, recebe a denominação de camada porosa de atrito. 

Os materiais constituintes do concreto asfáltico poroso com ligante modificado 

por polímero são: agregado graúdo, agregado miúdo, material de enchimento, 

fíler, e ligante asfáltico modificado por polímero. Devem satisfazer as normas 

pertinentes e as especificações aprovadas pelo DER/SP. Todo o carregamento 

de cimento asfáltico modificado por polímero que chegar à obra deve apresentar 

por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos 

ensaios de caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de 

carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço. Deve trazer 

também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu 

conteúdo e distância de transporte entre a fábrica e o canteiro de obra. 

Devem ser empregados cimentos asfálticos de petróleo modificados por polímero 

do tipo SBS. 

O agregado graúdo deve constituir-se por pedra britada ou seixo rolado britado, 

apresentando partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e 

outras substâncias nocivas. 

O agregado miúdo pode constituir-se por areia, pó de pedra ou mistura de 

ambos. Deve apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de 

argila e outras substâncias nocivas. O equivalente de areia obtido, conforme NBR 

12052, deve ser igual ou superior a 55%. 

O material de enchimento deve ser de natureza mineral finamente dividido, tal 

como cimento Portland, cal extinta, pós-calcários, cinzas volantes etc., conforme 

DNER EM 367.  Na aplicação, o fíler deve estar seco e isento de grumos.  A 



 

granulometria  a ser  atendida deve  obedecer aos limites estabelecidos na 

Tabela 1. 

 

A adesividade dos agregados ao ligante asfáltico é determinada conforme os 

métodos NBR 12583 e NBR 12584. Quando não houver boa adesividade entre o 

ligante asfáltico e os agregados, deve-se empregar aditivo melhorador de 

adesividade na quantidade fixada no projeto de mistura asfáltica, verificando 

novamente a adesividade, conforme NBR 12583 e NBR 12584. 

O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos: 

a. O tamanho máximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a 2/3 

da espessura da camada compactada;  

b. A fração retida entre duas peneiras consecutivas, exceto as duas de 

maior malha de cada faixa, não deve ser inferior a 4% do total;  

c. A faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, 

deve obedecer a tolerância indicada para cada peneira na Tabela 2, 

porém, respeitando os limites da faixa granulométrica adotada; CÓDIGO 

REV. ET-DE-P00/028 A EMISSÃO FOLHA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

(CONTINUAÇÃO) fev/2006 6 de 39 Permitida a reprodução parcial ou 

total, desde que citada a fonte – DER/SP – mantido o texto original e não 

acrescentando qualquer tipo de propaganda comercial.  

d. Os corpos-de-prova Marshall, devem ser moldados conforme NBR 

12891.  

e. O projeto de dosagem deve ser refeito periodicamente, no mínimo a cada 

6 meses, e todas as vezes que ocorrer alteração de algum dos materiais 

constituintes da mistura;  



 

f. A composição da mistura deve satisfazer os requisitos apresentados na 

Tabela 2, com as respectivas tolerâncias no que diz respeito à 

granulometria e teor de ligante;  

g. O teor ótimo de ligante do projeto de mistura asfáltica, deve corresponder 

àquele que atende simultaneamente a todos os requisitos da Tabela 3. 

 

 

 

 

 



 

Sinalização Viária Vertical 

 As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir 

sobre perigos potenciais e orientar os usuários durante os seus deslocamentos nas vias. 

 As cores, dimensões, fixações e suportes das placas utilizadas no projeto são 

variáveis e devem ser seguidas definições detalhadas em projeto. Segue descritivos e 

especificações dos materiais contemplados: 

 PLACAS DE AÇO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL 

As chapas destinadas à confecção das placas de aço devem ser planas, do 

tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 

1,50 mm, bitola #16. Deve atender integralmente a NBR 11904(1) - Placas de 

aço para sinalização viária.  

As chapas de aço depois de cortadas nas dimensões finais e furadas, devem 

ter as suas bordas lixadas antes do processo de tratamento composto por: 

retirada de graxa, decapagem, em ambas as faces; aplicação no verso de 

demão de wash primer, a base de cromato de zinco com solvente especial 

para a galvanização de secagem em estufa.  

O acabamento final do verso pode ser feito: - com uma demão de primer 

sintético e duas demãos de esmalte sintético, à base de resina alquídica ou 

poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa à temperatura de 140 

ºC, ou; - com tinta a pó, à base de resina poliéster por deposição eletrostática, 

com polimerização em estufa a 220 ºC e com espessura de película de 50 

micra. No verso da placa deve constar o nome do fabricante da placa e a data 

da fabricação com mês e ano.  

As mensagens contidas nas placas devem ser elaboradas em películas 

adesivas que atendam à especificação técnica ET - DE - L00/004, Películas 

Adesivas para Placas de Sinalização Viária.  

O dimensionamento das placas, tarjas, letras, pictogramas etc. deve atender 

ao projeto de sinalização elaborado especificamente para as vias, atendendo 

aos padrões de sinalização estabelecidos pelo Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) – 



 

Volume I em consonância com CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e 

Resoluções do CONTRAN nº 180/2005, nº 738/2018 e seus anexos. 

O fornecedor ou fabricante das placas é o responsável pela realização dos 

ensaios e testes que comprovem o cumprimento das premissas desta 

especificação. Os materiais empregados para a elaboração das placas de aço 

devem ser analisados e terem sua qualidade comprovada em laboratório 

credenciado. As dimensões das placas devem atender, rigorosamente, às 

dimensões previstas no projeto.  

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam 

simultaneamente às exigências de materiais e garantias estabelecidas nesta 

especificação e discriminadas a seguir: 

Os critérios de aceitação dos materiais são os previstos nas normas 

técnicas correspondentes. Todo o material fornecido deve ser 

submetido previamente à inspeção visual do contratante, cabendo a 

este o direito de recusar os que apresentem algum defeito ou que não 

estejam de acordo com o especificado.  

As placas de aço devem manter-se nos padrões fixados neste 

memorial por um período mínimo de cinco anos. As placas devem ser 

estruturalmente dimensionadas para resistirem a ventos de até 35 

m/seg sem sofrerem quaisquer tipos de danos. 

 

SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL 

(Detalhe Anexo I) 

Os suportes apresentar-se-ão em modelo variados conforme local de 

implantação e/ou dimensão da placa a ser instalada neste, devendo se 

observar essas definições em projeto executivo.  

Os suportes propostos baseiam-se em tecnologia consagrada e empregada 

em regiões metropolitanas e possuem similaridade de especificações 

técnicas e de codificação de suportes da CET/SP e DERSA. 



 

É responsabilidade da fornecedora contratada verificar a compatibilidade 

entre o suporte proposto e a placa projetada, com análise e responsabilidade 

técnica exclusiva da fornecedora contratada, com emissão de ART 

correspondente.  

O cálculo estrutural dos conjuntos de suportes pelos fornecedores deverá 

considerar uma linha de isópletas de, no mínimo 120 km/h, na composição de 

esforços atuantes, além de cargas acidentais de 80 kg (carga de montador) 

nos extremos de braços (limite de torque) sendo previstos dispositivos anti- 

giro para colunas. 

No caso de utilização de braços projetados a partir de postes de energia 

elétrica, é imprescindível que se verifique a capacidade de carga destes e 

que se proceda à realização dos cálculos estruturais necessários, pela 

fornecedora contratada. 

Os suportes de aço devem ser confeccionados em Aço SAE1010/20, 

galvanizado a fogo, com tolerâncias gerais de 2% em conformação cilíndrica 

de peça única, sem soldas transversais em quaisquer partes do corpo, 

totalmente galvanizado a fogo, interna e externamente, conforme NBR6323, 

7399 e 7400. 

A fixação das esquadrias de placas e painéis à coluna deverá ser feita 

através de conjuntos de abraçadeiras parafusadas. 

A zincagem das peças laminadas ou dobradas deve proporcionar uma 

camada de zinco de espessura mínima de 50 micra, correspondendo 

aproximadamente a deposição mínima de 350 gramas de zinco por metro 

quadrado de superfície zincada. 

A zincagem dos parafusos, porcas e arruelas devem proporcionar uma 

camada de zinco de espessura mínima de 30 micra, correspondendo 

aproximadamente à deposição mínima de 200 gramas de zinco por metro 

quadrado de superfície zincada. 

Os materiais devem estar protegidos contra ações externas, galvanizadas por 

imersão à quente, de acordo com a NBR 6323. 

 

 



 

P51(P.P.) Coluna simples, em tubo de aço galvanizado 

Coluna P-51 para fixação de placas de orientação. 

Especificações: Ø 76,2mm  

Espessura: 3,75mm 

Comprimento: variável 
 

 

Coluna + Braço Projetado P-57 

Coluna + Braço projetado P-57 para fixação de placas de orientação em vias 

que podem passar cargas altas. 

Especificações:  

 Coluna em tubo de aço galvanizado. Ø 101,6mm; 

 Espessura: 4,25mm;  

Comprimento: 6,10m com aletas antigiro e dispositivo para encaixe de 

chaveta.  

Braço Projetado em tubo de aço galvanizado Ø 76,2mm;  

Espessura: 4,25mm; 

Comprimento: 4,00m. 

 

Considerações Gerais 

Todos os materiais a serem utilizado na execução da Sinalização Viária, 

deverão obedecer ao projeto, e também as normas e padrões estabelecidos 

pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN (Conselho 

Nacional de Trânsito) – Volume III em consonância com CTB (Código de 

Trânsito Brasileiro) e Resolução do CONTRAN nº. 160/04, e manuais e 

especificações técnicas DER/SP (Departamento de Estrada de Rodagem) 

As descrições dos materiais, bem como suas especificações técnicas seguem 

normas Técnicas do DER/SP (Departamento de Estrada de Rodagem). 

 

 

Elionai de Godoy Ferreira 

Arquiteta e Urbanista 

Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos 



 

 

ANEXO I 

 

Nota:  

• Representação esquemática de suporte. 

• Cada modelo de suporte e suas fundações deverão ser avaliados, calculados, 

executados e implantados com responsabilidade técnica da fornecedora 

contratada, com emissão de ART correspondente ao serviço executado. 



 

Especificações 

 

Suporte tipo coluna simples para a sinalização viária em tubo de aço galvanizado. 

A coluna deverá ser confeccionada em aço SAE1010/20, galvanizado a fogo, com 
tolerâncias gerais de 2% em conformação cilíndrica de peça única, sem soldas 
transversais em quaisquer partes do corpo. 

Altura de coluna variável de acordo com a dimensão da placa a ser instalada e 
obstáculos na área de implantação. 

O diâmetro das seções cilíndricas deverá ser de 3 polegadas e acrescidas de aletas 
antigiro. 

A fixação das esquadrias de placas e painéis à coluna deverá ser feita através de 
conjuntos de abraçadeiras parafusadas. 

O suporte deverá ser totalmente galvanizado a fogo, interna e externamente, 
conforme NBR6323, 7399 e 7400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nota:  

• Representação esquemática de suporte. 

• Cada modelo de suporte e suas fundações deverão ser avaliados, calculados, 

executados e implantados com responsabilidade técnica da fornecedora 

contratada, com emissão de ART correspondente ao serviço executado. 

 



 

Especificações 

 

Suporte tipo coluna com braço projetado para a sinalização viária em tubo de aço 
galvanizado. 

Altura livre do solo de 6500mm e projeção de 4000mm, com base de fixação, 
devendo ser desmontável e composta de uma coluna e um braço projetado. 

A coluna deverá ser confeccionada em aço SAE1010/20, galvanizado a fogo, com 
tolerâncias gerais de 2% em conformação octogonal em peça única, com 
comprimento de 6100mm, com solda longitudinal e sem soldas transversais. 

O diâmetro deverá ser de 101mm e acrescida de aletas antigiro. 

Essa coluna deverá possuir um dispositivo para fixação do braço projetado no topo. 

O braço projetado, de seção cilíndrica com 76mm de diâmetro e comprimento de 
4000m deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020, em uma única peça 
curvada em gabarito, sem soldas transversais, com 2 raios de curvatura de 150mm e 
deverá possuir uma parte reta de 3000mm para fixação da placa de sinalização, 
devendo ser fixado à coluna por meio de quatro parafusos. 

O suporte deverá ser totalmente galvanizado a fogo, interna e externamente, 
conforme NBR6323, 7399 e 7400. 


