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1 - OBJETIVO 
 
Esta Especificação Técnica estabelece condições exigíveis para os Contratos de Sinalização, 
segundo padrões adotados pela Prefeitura Municipal de Curitiba, SETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito para execução obras de sinalização horizontal e vertical no município de 
Curitiba, bem como as disposições descritas nas normas NBR 15405/06 (tinta), e NBR 
15402/06 (termoplástico). 
 
2 - FISCALIZAÇÕES DE SERVIÇOS 
 
A fiscalização técnica da execução dos serviços e fornecimento das orientações e dos projetos 
ficará a cargo da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
3 - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
3.1 - As medições dos serviços, para efeito de pagamento à Contratada, deverão ser 
realizados com a presença de pessoal qualificado e que tenha participação no 
desenvolvimento dos serviços, devendo a equipe ser composta no mínimo por: 
3.1.1 - Um funcionário da Contratada; 
3.1.2 - Um funcionário da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito 
  
3.2 - O relatório da medição deverá ser vistado pela equipe. 
 
3.3 - Para cálculo de medição da sinalização horizontal deverá ser adotado o que estabelece a 
Especificação Técnica SETRAN - ES 024/12. 
 
4 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.1 - Os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto, manuais, croqui de 
implantação e as especificações técnicas de serviços, integrantes do Edital e/ou do Caderno de 
Encargos, bem como do Manual de Sinalização do CONTRAN e do Código de Trânsito 
Brasileiro. No caso de dúvidas, deverá ser consultada a SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito. 
 
4.2 - A execução dos serviços fora dos padrões técnicos exigidos implicará na sua não 
aceitação pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
4.3 - A empresa contratada responderá, nos termos da lei, pela solidez e segurança dos 
serviços, bem como pela qualidade e quantidade do material que fornecer, repassando à 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito a garantia do fabricante. 
 
4.4 - Os serviços resultantes das modificações aprovadas pela SETRAN - Secretaria Municipal 
de Trânsito, não constantes do projeto original e desde que pertinentes ao mesmo sendo que a 
não execução acarrete prejuízo ao mesmo, serão pagos de acordo com os preços unitários 
contratados. 
 
4.5 - Os serviços resultantes das modificações aprovadas pela SETRAN - Secretaria Municipal 
de Trânsito, não constantes do Modelo de Orçamento contratado, serão pagos de acordo com 
os preços unitários orçados pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. Porém, 
aplicando-se proporcionalmente, o mesmo índice de desconto da respectiva Proposta de 
Preços vencedora, em relação ao Preço Orçado pela SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito. 
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4.6 – Durante a realização dos serviços, a empresa contratada deverá fornecer cópia dos 
relatórios de serviços diários à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. Após à conclusão 
do Contrato a Empresa deverá obrigatoriamente devolver à SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito uma via de cada projeto devidamente assinados pelo executor, com nome legível do 
mesmo e data de execução dos serviços, para liberação do faturamento e atestado de 
medição.  
4.6.1 - Não será liberado o pagamento se os projetos não forem devolvidos. 
 
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1 - Conduzir os trabalhos de modo a evitar distúrbios ou prejuízos às propriedades lindeiras à 
área de implantação dos projetos. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações 
e indenizações, oriundas de danos causados pela empresa contratada, serão de sua única e 
inteira responsabilidade; 
 
5.2 - Comunicar à Fiscalização da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, por escrito, os 
horários de trabalho a serem cumpridos no decorrer das obras de implantação e suas 
eventuais alterações por necessidades de cumprimento do respectivo cronograma ou 
decorrentes de casos fortuitos; 
 
5.3 - Comunicar à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, por escrito, os horários de 
trabalho a serem cumpridos no decorrer das obras de implantação e suas eventuais alterações, 
quando houver necessidade de programação de agentes de Trânsito no apoio dos serviços e 
desvio de tráfego; 
 
5.4 - Manter durante todo o prazo contratual, engenheiro preposto, capacitado e habilitado, 
para representar a empresa contratada junto à Fiscalização da SETRAN - Secretaria Municipal 
de Trânsito. O engenheiro preposto só poderá ser substituído mediante prévia autorização da 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito; 
 
5.5 - Adquirir e manter, permanentemente, com cada equipe de execução dos serviços "Livro 
de ocorrências", autenticado pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, no qual serão 
feitas as anotações referentes a quaisquer fatos que mereçam registro pelas partes 
contratantes; este livro será arquivado pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito quando 
da realização da medição final da obra ou dos serviços; 
 
5.6 - Prestar toda a colaboração, informação e esclarecimentos solicitados pela SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
5.7 - Colocar junto à obra, em locais apropriados e visíveis, placas de identificação referentes à 
obra, conforme modelo o ser oportunamente fornecido pela SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito, com indicação das dimensões, símbolos e dizeres que deverão ser feitos, e nelas 
fazendo constar à participação da Prefeitura Municipal de Curitiba e da contratada. 
 
5.8 - Retirar das equipes de trabalho e substituir, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas corridas do pedido, por escrito, da Fiscalização da SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito, qualquer pessoa que se revelar negligente, não habilitada ou que demonstre mau 
comportamento, a juízo da Fiscalização da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito; 
 
5.9 - Garantir, durante a execução das obras e enquanto perdurar a vigência do contrato, o 
acesso aos prédios, moradias, áreas de serviço e demais instalações existentes nas áreas de 
implantação; 
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5.10 - Permitir e facilitar a inspeção ao local das obras, pela equipe da Fiscalização da 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito em qualquer dia e hora e prestar toda a 
colaboração, informação e esclarecimentos solicitados pela SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito. 
 
5.11 - Contratar a seu custo, com empresa seguradora de sua escolha, um seguro de risco de 
engenharia, em nome conjunto da Contratada e Contratante, pelo período compreendido entre 
a data de início da obra e o fim do período de notificação de defeitos, ou entre a data de início 
da obra e o último período de correção dos defeitos, usando-se o que ocorrer por último, 
abrangendo: 
 

5.11.1 - Cobertura contra danos à propriedade alheia, causados por atos ou omissão 
da Contratada; 

5.11.2 - Cobertura contra morte ou acidentes pessoais causados por atos ou omissão 
da Contratada. 
 
5.12 - A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito poderá revogar, no todo ou em parte, esta 
licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente. 
 
5.13 - A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito reserva-se o direito de apresentar 
modificações ao projeto que possam acarretar redução ou acréscimos de serviços, na forma da 
legislação pertinente. 
 
5.14 - Quaisquer variações das condições locais, não previstas no projeto, deverão ser 
comunicadas previamente à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito pela Contratada. 
Caberá à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito providenciar as alterações do projeto e 
estabelecer os critérios da medição dos serviços. 

5.14.1 - Não serão pagos serviços que forem executados e não tiverem a autorização 
por escrito (projeto ou registro no livro de ocorrências) da SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito. 
 
5.15 - É de responsabilidade da empresa contratada a identificação prévia de interferências de 
terceiros (COPEL, SANEPAR, TELEPAR, etc.) e as providências a serem tomadas junto a 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, no sentido de solucionar os problemas 
construtivos delas decorrentes. Os prazos para remoção dessas interferências deverão estar 
contemplados nas programações das obras, a cargo da empresa Contratada. 
 
5.16 - Para realização de obras em vias públicas (leito viário e calçadas) a contratada deverá 
obter previamente alvará respectivo junto à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
5.17 - No caso de interferências, a empresa deverá obter licença junto à SETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito. 
 
5.18 – Todo material a ser empregado na execução do serviço, deverá ser vistoriado e 
aprovado conforme estabelece a especificação de cada material. 

5.18.1 - Nenhum material poderá ser utilizado nas obras sem aprovação prévia da 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
   
5.19 - Durante a execução dos trabalhos a SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito deverá 
emitir Instruções de Campo, detalhando as sistemáticas, normas e procedimentos existentes, 
de modo a adaptá-los às condições específicas da obra. 
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5.20 - Deverá ser emitido relatório técnico final da obra à SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito, onde constem os pareceres técnicos da Contratada, este relatório deverá servir para 
corrigir eventuais falhas técnicas na elaboração deste Edital. 
 
5.21 - Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança do 
Ministério do Trabalho, os funcionários deverão apresentar-se uniformizados e portarem crachá 
de identificação preso ao uniforme em local visível. 
 
5.21 - A documentação referente à sinalização executada deve ser guardada no mínimo pelo 
período de garantia da sinalização prevista em contrato. 
Esta documentação servirá de subsídio na análise de desempenho da sinalização durante 
aquele período. 
Deve ser composta por projetos, certificados de ensaios dos materiais utilizados e relatórios de 
acompanhamento da aplicação das medidas de espessura e de retrorrefletorização da 
sinalização bem como, as medições parciais e finais para controle de produção e pagamento 
em casos de contratação. 
Além de conterem informações relativas aos requisitos básicos aqui descritos devem ser 
registrados o local, data e hora da aplicação, empresa executante e eventuais problemas 
encontrados durante a execução. 
 
6 – REQUISITOS GERAIS PARA EXCUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
 
6.1 – As equipes de pintura deverão portar termômetro e higrômetro portáteis para efetuar o 
controle de temperatura e umidade relativa do ar. 
 
6.2 – Os serviços de sinalização deverão ser executados quando o tempo estiver bom, ou seja, 
sem ventos excessivos, poeira, neblina ou chuva. 
 
6.3 – No caso de qualquer anormalidade observada pela Contratada com relação à geometria 
do local, qualidade do piso ou outro fator que implique na execução de sinalização incompatível 
com a existente no projeto, esta deverá ser comunicada imediatamente à fiscalização para as 
providências necessárias. 
 
6.4 - Todos os serviços de execução de sinalização horizontal somente deverão ser iniciados 
após a instalação de sinalização de segurança, de fornecimento da Contratada (cones, 
cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes). 
 
6.5 – A contratada deverá apresentar à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito os laudos 
de laboratório para liberação dos lotes de materiais a serem utilizados nos serviços. Durante a 
execução as equipes deverão ter em seu poder e à disposição da fiscalização da SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito, cópia dos laudos dos materiais utilizados, com resultados 
positivos em relação as exigências das especificações dos materiais.  
A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito poderá solicitar, se achar conveniente, a 
retirada de uma amostra do material que estiver sendo aplicado, para encaminhar para 
análise em laboratório de sua confiança, à custa da Contratada. 
 
6.6 – Durante a execução dos serviços de sinalização horizontal, serão realizadas inspeções e 
vistorias pela fiscalização da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, onde será verificada 
a concordância dos materiais utilizados e a execução dos serviços com as Especificações 
Técnicas. O não atendimento a qualquer um dos itens constantes nas respectivas 
especificações resultará no impedimento do início ou continuidade da jornada de trabalho, até 
que as irregularidades constatadas sejam eliminadas. Os serviços poderão ser rejeitados e 
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sujeitos a serem refeitos sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, 
caso não atendam as Especificações Técnicas. 
 
6.7 – Sempre que um projeto não possa ser cumprido integralmente dentro do prazo 
programado, por ocorrência de imprevistos (chuvas, obras no local, etc.), a Contratada deverá 
comunicar o fato imediatamente à fiscalização e retornar ao local tantas vezes quanto 
necessário para sua conclusão. 
 
6.8 – Equipamentos de limpeza: 
 
A contratada deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar devidamente a 
superfície a ser demarcada (escovas, vassouras, compressores, ventiladores, etc.). 
 
6.9 – Material: 
 

6.2 - Deve ser inerte a intempéries, combustíveis e lubrificantes; 
 

6.3 - Deve produzir marcas que se agreguem firmemente ao pavimento, não se 
destacando do mesmo em conseqüência de esforços provenientes do tráfego; 

 
6.4 - Deve ser passível de remoção intencional, não ocasionando danos sensíveis ao 
pavimento; 

 
6.5 - Não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 

 
6.7 - Deve manter integralmente a sua coesão e cor após a sua aplicação no 
pavimento; 

 
6.10 – Retirada: 
 
O serviço de retirada de sinalização horizontal deverá atender ao que pede a Especificação 
Técnica SETRAN - ES 023/12. 
 
6.11 – Aplicação: 
 
As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados nos 
projetos, atendendo os seguintes itens: 
 

6.12.1 – Condições ambientais: 
O material deverá ser aplicado com temperatura ambiente entre 5° e 40° C e umidade 
relativa do ar até 80%. 

 
6.12.2 – Preparação do pavimento: 
a) a superfície a ser pintada deve se apresentar seca livre de sujeira ou qualquer outro 
material estranho (óleos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderência do material ao 
pavimento. 
b) quando a simples varrição ou jato de ar não forem suficientes para remover todo o 
material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compatível com 
o tipo de material a ser removido. 

 
6.12 – Pré-marcação: 
Quando a superfície a ser pintada não apresentar marcas existentes que possam servir de 
guias, deve ser feita a pré marcação antes da aplicação do material na via, rigorosamente de 
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acordo com as cotas e dimensões fornecidas em projeto, caso as cotas estejam em desacordo 
a SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito deverá ser comunicada imediatamente para que 
acompanhe e/ou confira a pré marcação realizada, em ambos os casos a aplicação do material 
só poderá ser iniciada após essa verificação. 
 
6.13 – Retrorrefletorização: 
 
A retrorrefletorização inicial mínima da sinalização para a cor branca deverá ser de 250 
mcd/lux.m² e de 150 mcd/lux.m² para a cor amarela e lima-limão. 
A retrorrefletorização da sinalização deverá ser medida em campo imediatamente antes da 
liberação do tráfego e após uma varrição para retirada do excesso de micro esferas, bem como 
após 48hrs da aplicação, com a presença obrigatória de representante da contratada, de um 
técnico da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, juntamente com a Empresa ou 
Laboratório contratado, com aparelhos do tipo: 
- Retroflectomer 710 da Erichsen/1.p.1 ou  
- Mirolux 12 da Miro-Bran Assemblers, INC. 
 - Essa medição inicial será de responsabilidade da Contratada.  
 
6.14 – Correção: 
 
Caso seja realizada aplicação do material em desacordo com o projeto, a contratada deverá 
retirá-lo atendendo ao que pede a Especificação Técnica SETRAN - ES 023/12 e sem ônus à 
contratante. 
 
6.15 – Medição: 
 
Nos serviços executados, a apuração das quantidades (medições) será calculada tomando-se 
por base as áreas efetivamente pintadas, conforme descrito na Especificação Técnica 
SETRAN - ES 024/12. 
 
6.16  – Garantia: 
 
A durabilidade da sinalização aplicada (material e aplicação ou somente aplicação), sobre 
pavimentos asfálticos, suportando tráfego de até 10.000 (dez mil) veículos/faixa x dia, 
independentemente dos ensaios e vistorias deverá ser de: 
- 6 (seis) meses para 100% da metragem total aplicada de cada projeto;  
- 9 (nove) meses para 80% da metragem total aplicada de cada projeto; 
- 12 (doze) meses para 60% da metragem total aplicada de cada projeto. 
 
7 - MEDIDAS E AÇÕES GERAIS PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL 
 
7.1 - Os contratados deverão limitar a área física de seu trabalho, somente ao mínimo exigido 
para execução das obras e nelas atenuar e/ou prevenir impactos ambientais negativos. 
 
7.2 - Ao executar as obras, deve-se diminuir ao máximo os danos às áreas e/ou paisagens 
cênicas, assim como evitar erosão ou depositar materiais que causem prejuízo a terceiros ou 
constituam elementos de agressão desnecessária ao ambiente e aos recursos naturais 
renováveis. 
 
7.3 - Deverão ser cumpridas e observadas rigorosamente pela Contratada as normas 
referentes à legislação de preservação do meio ambiente, especialmente as Leis Municipais nº. 
8583 de 02/01/1995. 
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8 - POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA / SONORA 
 
8.1 - Para minimizar os efeitos nocivos da poluição atmosférica deverão ser tomadas as 
seguintes precauções: 

8.1.1 - Em situações críticas de suspensão de material particulado (pó e fuligem) é 
obrigatório o uso de EPI 's (equipamento de proteção individual) aos operadores e funcionários 
(máscara anti-pó); 

8.1.2 - Utilizar tecnologia de fabricação que minimize a emissão de poluentes no 
processo de execução; 
 
7.2 - Como medida mitigadora do incremento da poluição sonora que ocorre em função das 
obras é necessária: 

8.2.1 - Dotar as máquinas e equipamentos emissores de ruídos do tipo contínuo, de 
componentes e acessórios destinados a diminuir os níveis de emissão (silenciadores); 

8.2.2 - Tornar obrigatório o uso de EPI's aos operadores e funcionários da obra civil 
(protetores auditivos); 
 
9 - INFRA-ESTRUTURAS E TRÁFEGO  
 
9.1 - A fim de causar a menor interferência negativa possível na qualidade da infra-estrutura e 
serviços urbanos durante a execução das obras é necessário: 

9.1.1 - Implantar obras temporárias para acesso às propriedades lindeiras às obras; 
9.1.2 - Executar as obras de acordo com cuidadoso planejamento, em que as frentes 

de trabalho sejam organizadas de forma a diminuir o tempo interferência da alteração; 
9.1.3 - Elaborar um plano especial de obras com a utilização máxima de equipamentos 

e mão-de-obra visando minimizar o tempo de implantação e, conseqüentemente o efeito da 
interferência da obra; 

 
9.2 - A fim de causar a menor interferência negativa possível ao tráfego local: 

9.2.1 - Planejar a obra de forma que os desvios de tráfego sejam minimizados e evite-
se o excessivo bloqueio das vias transversais; 

9.2.2 - Obter licença prévia junto a SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito quando 
da realização dos serviços que venham a interferir na fluidez do tráfego. Os mesmos deverão 
obedecer aos critérios e horários determinados por aquele setor. 

9.2.3 - No caso dos serviços a ser executados exigirem a presença de Agentes de 
Trânsito para sua realização, os mesmos deverão ser requisitados com uma antecedência 
mínima de 48h, por escrito, junto a SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 

9.2.4 - Para serviços que venham a ser executados sem o acompanhamento de 
agentes de Trânsito, e que estiverem causando problemas quanto na fluidez do tráfego no local 
e devidamente constatados pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, este poderá exigir 
a imediata interrupção dos serviços. 
 
9.3 - Desenvolver, com orientação da fiscalização, um plano de prevenção de acidentes 
durante a realização das obras, principalmente nas áreas com grande movimentação de 
pedestre; 
 
10 - PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO  
 
10.1 - Deverão ser observados com atenção os critérios a serem adotados com o manejo dos 
equipamentos necessários para execução das atividades previstas nas obras, no sentido de 
não comprometer a vegetação existente na área de implantação. 
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11 - SINALIZAÇÃO PREVENTIVA 
 
11.1 - À Contratada cabe executar sinalização provisória vertical ou horizontal para garantia da 
segurança dos usuários da via, bem como dos operários, durante a execução dos serviços. 
Essa sinalização deverá ser colocada em locais apropriados para facilitar o fluxo de tráfego. 
 
12 - SINALIZAÇÃO INDICATIVA 
 
12.1 - As placas de sinalização da obra deverão ser colocadas em locais apropriados para 
facilitar o fluxo de tráfego. 
 
12.2 - As placas gerais indicativas da obra deverão ser executadas conforme modelo a ser 
fornecido pela contratante. 
 
13 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 – A contratada ao assinar o contrato passa desde a data de assinatura a estar ciente das 
normas e especificações constantes no edital, contrato e Caderno de Encargos. 
 
13.2 – Casos não previstos neste edital deverão ser encaminhados a SETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito, que em conjunto com a contratada deverão tomar as providências 
cabíveis. 
 
13.3 – A critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito poderá ser pedida a revisão 
destas especificações. 
 
13.4 – Neste caso será editado um anexo às especificações que após assinado por ambas as 
partes, fará parte integrante deste edital. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a aceitação das máquinas e equipamentos 
que prestarão serviços de sinalização horizontal e vertical no Município de Curitiba. 
 
2 - DEFINIÇÕES: 
 
Ficam definidos como: 

2.1 Máquinas e Equipamentos: todo e qualquer dispositivo mecânico ou elétrico 
que venha a ser utilizados na execução, fabricação ou implantação de 
sinalização horizontal e vertical. 

2.2 Veículos: para apoio e/ou transporte de operários, engenheiros e fiscais. 
 
3 - REQUISITOS GERAIS PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 
 
3.1 – Todas as máquinas, equipamentos e veículos a serem utilizados na execução dos 
serviços devem estar em perfeito estado de conservação. 
 
3.2 – Ao início do contrato os mesmos deverão ser vistoriados pela Fiscalização da SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito, para atestarem as suas perfeitas condições de uso. 
 
3.3 – Todas as máquinas, equipamentos e veículos vistoriados e aprovados deverão: 

3.3.1 - Permanecer no Município de Curitiba, ou na sede da Empresa estabelecida no 
intuito de atender única e exclusivamente aos serviços objetos deste contrato, com as 
respectivas equipes de trabalho. 

3.3.2 – Possuir emblema de identificação conforme o modelo do caderno de encargos; 
3.3.3 - Ter seguro total contra acidentes ou terceiros. Será desobrigada desta cláusula 

se a empresa possuir seguro total no qual estejam cobertos todos os veículos e equipamentos. 
3.3.4 - Estar em dia com a sua documentação no DETRAN, bem como estar atendendo 

às normas de segurança deste órgão. 
 

3.4 – Após o início do contrato, os equipamentos não deverão ser substituídos, salvo casos de 
defeito mecânico. Neste caso, os equipamentos reservas deverão ser previamente aprovados 
pela fiscalização da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito antes de iniciarem os trabalhos 
e atenderem ao item 3.3 desta especificação. 
 
3.5 – No caso de equipamentos alugados, a locadora deverá fornecer laudo técnico atestando 
o estado de conservação, bem como assegurar as perfeitas condições de uso dos mesmos. 
 
3.6 – A critério exclusivo da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensada a 
vistoria das máquinas e equipamentos e veículos.  
 
3.7 – Será dispensada a fiscalização prévia no caso de necessidade de substituição dos 
equipamentos por outros quando: 

3.7.1 – Estes quebrarem em serviço e estivem ocasionando eminente risco de vida. 
3.7.2 – A sua não imediata substituição provocar prejuízo ao fluxo da via. 
3.7.3 – Ocasionar direto atraso no cronograma previamente estabelecido com a 

SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
   
3.8 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito poderá pedir a imediata substituição das 
máquinas e equipamentos e veículos que não estejam atendendo satisfatoriamente a execução 
dos serviços por outro em perfeitas condições de usos, ou conserto imediato do mesmo. Os 
atrasos decorrentes desta substituição ficam a cargo da empresa contratada. 
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4 - REQUISITOS GERAIS DOS OPERADORES E PESSOAL DE APOIO 
 
4.1 - A empresa contratada ficará responsável por treinamento adequado para os operadores 
dos equipamentos e pessoal de apoio de forma a assegurar a segurança de si próprios, dos 
demais operários, pedestres, bens e propriedades de terceiros. 
 
4.2 - Todos os operadores e pessoal de apoio deverão portar os respectivos EPI’s, bem como 
possuir treinamento para a sua correta utilização. 
 
4.3 - A empresa deverá atender a todos os requisitos exigíveis por lei pelo Ministério do 
Trabalho quanto à segurança e treinamento dos operadores e pessoal de apoio, bem como 
estabelecer em sua empresa uma CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho. 
 
4.4 - Qualquer dano, prejuízo ou acidente que venha a ocorrer por mau uso ou falta de 
treinamento dos operadores ou pessoal de apoio é de inteira responsabilidade da empresa 
contratada. Fica a contratada ciente que a mesma terá de responder qualquer ação em juízo 
que venha a ser promovida pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, seus 
trabalhadores ou terceiros devido à má capacitação, ou falta de preparo dos seus operários, 
ficando a SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito desde já isenta de responsabilidade por 
este motivo. 

4.4.1 - Caso não ocorram imprevistos, mas que seja constatada pela fiscalização a falta 
evidente de preparo e condições de trabalho dos operadores, estes terão de ser substituídos 
imediatamente. 

4.4.2 - O operador afastado por este motivo só poderá ser readmitido se a Contratada 
comprovar por meio de certificados que o mesmo tenha recebido novo treinamento. 
 
4.5 - Não serão aceitos como argumento por má execução dos serviços ou atraso dos mesmos 
falta de treinamento do pessoal de campo e operadores dos equipamentos. 
 
5 - REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 
 
5.1 – Máquinas e Equipamento Obrigatórios 
 
Será obrigatório para a empresa, a disponibilização conforme item 3.3 desta especificação os 
seguintes equipamentos para a realização dos serviços de sinalização horizontal e vertical: 
 
5.1.1 - Para a aplicação de Termoplástico pelo processo de extrusão:  
 
Usina móvel montada sobre caminhão, constituída de: 
a) Dois recipientes para fusão do material (branco e amarelo), providos de queimadores, 

controle de temperatura e agitadores com velocidade variável; 
b) Termômetro em perfeito estado de funcionamento para controle da temperatura de 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 diesel; 
e) Sapatas para aplicação manual com largura variável de 100 a 500 mm e abertura de 

3,4mm; 
f) Carrinho para aplicação e distribuição de micro esferas, com largura variável de 100 a 500 

mm. 
g) Dispositivos de sinalização auxiliares piscantes indicativas de desvio (setas), montadas na 

parte traseira do caminhão. 
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5.1.2 – Para a aplicação de Termoplástico pelo processo de aspersão: 
 
 
 
Veículo autopropulsor contendo: 
a) Recipiente com capacidade variável e aquecimento indireto (câmara para óleo térmico). 

Para os equipamentos de projeção pneumática o recipiente precisa ser pressurizado para 
conduzir o material até a pistola, e nos equipamentos de projeção mecânica o material 
deve ser conduzido através de bomba até a pistola;  

b) Conjunto aplicador contendo uma ou duas pistolas próprias para termoplástico e espargidor 
de micro esferas de vidro; 

c) Aquecimento indireto (com óleo térmico), para todo conjunto aplicador, ou seja: mangueira 
condutora do material termoplástico e pistola; 

d) Compressor com tanque pulmão de ar destinado a pressurização do recipiente de 
termoplástico (nos equipamentos de projeção pneumática), tanque de micro esferas; 
limpeza do pavimento e para atomização do material; acionamento das pistolas para 
termoplástico e micro esferas; 

e) Dispositivos de aplicação contínua e intermitente para execução das linhas simples e/ou 
duplas, dos materiais utilizados; 

f) Dispositivos, acessórios de controle e segurança em painéis na cabine do veículo e na 
plataforma de comando do conjunto de aplicação; 

g) Sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gás ou óleo diesel; 
h) Gerador de eletricidade para alimentação dos dispositivos de segurança e controle; 
i) Dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante a execução da 

demarcação; 
 
5.1.3 - Para a aplicação de tinta fria por processo mecânico: 
 
a) Um motor para autopropulsão; 
b) Compressor de ar, com tanque e pulmão; 
c) Tanques pressurizados para a tinta; 
d) Mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos; 
e) Tanque pressurizado para solvente, contendo conjunto de mangueiras e torneiras para 

limpeza automática das pistolas de pintura; 
f) Conjunto para micro esferas de vidro, contendo reservatório e semeador, sendo este 

atomizado ou por gravidade; 
g) Quadro de instrumentos operacionais, contendo: 

-Válvula reguladora de ar do comando, uma por pistola; 
-Válvula reguladora do ar atomizado, uma por pistola; 
-Válvula reguladora do ar para pressurização dos tanques de tinta; 
-Dispositivo para acionamento das pistolas. 

h) Seqüenciador automático para espaçamentos previamente ajustados; 
i) Conjunto de pintura contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante para manter 

constante a distância da pistola do pavimento; 
j) Pistolas com atuação pneumática que permita a regulagem da largura das faixas; 
k) Discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas; 
l) Dispositivos balizadores e miras óticas para direcionamento da unidade aplicadora durante 

a execução da demarcação. 
 
5.1.4 - Para a aplicação de tinta fria por processo manual: 
a) Motor para autopropulsão; 
b) Compressor de ar para tanque e pulmão; 
c) Tanques pressurizados para a tinta; 
d) Mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos; 
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e) Tanques para solvente para limpeza das mangueiras e pistolas; 
f) Pistolas manuais atuadas pneumaticamente com as respectivas mangueiras; 
g) Gabaritos; 
h) Pincéis e rolos de pintura. 
 
5.2 - Será para a empresa admitida a locação, desde que atendam ao item 3.3 desta 
especificação, os seguintes equipamentos: 
 
a) Caminhão com capacidade mínima de 10 t de carga, dotado de munque com capacidade 

de elevação mínima 1 tonelada e braço com 6 metros de extensão, com gancho de carga e 
cesto para serviços aéreos.  

b) Veículo de Transporte de operários com capacidade mínima para 8 pessoas mais 
motorista. 

c) Veículo para locomoção dos engenheiros e responsáveis com capacidade mínima de 4 
pessoas 

d) Gerador elétrico portátil a Diesel 
e) Furadeira industrial portátil. 
f) Betoneira elétrica. 
 
6 - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
6.1 – No caso das máquinas e equipamentos e veículos serem dotados de Giroflex, o mesmo 
deverá ser na cor amarela, de tamanho condizente com o tipo de veículo, e deverá constar um 
adesivo em local visível nas portas ou outro local apropriado do equipamento ou máquina a 
seguinte legenda “A serviço da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito”. 
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02. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
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1 - OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a execução de sinalização horizontal com 
material termoplástico pelo processo de extrusão em vias urbanas. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar as NBR 13132/94, 6831/96 da ABNT 
e PMC – ES 003/99 e Especificação Técnica SETRAN - ES 001/12. 
 
3 - REQUISITOS PARA O TERMOPLÁSTICO 
 
3.1 - O termoplástico deve apresentar boas condições de trabalho e suportar temperaturas de 
até 80º C, sem sofrer alterações; 
 
3.2 - Quando aquecido à temperatura exigida para sua aplicação, não deve desprender fumos 
ou gases tóxicos que possam causar danos à pessoas ou à propriedades; 
 
3.3 - 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 qualidade que venham 
atender à finalidade a que se destina; 
 
3.4 - O ligante deve ser constituído de resinas naturais e/ou sintéticas e um óleo, como agente 
plastificante; 
 
3.5 - As partículas granulares serão constituídas por talco, dolomita, calcita, quartzo e outros 
materiais similares e micro esferas de vidro do tipo IA; 
 
3.6 - No termoplástico de cor branca, o pigmento deve ser o dióxido de titânio rutilo e no de cor 
amarela deve ser o cromato de chumbo ou sulfeto de cádmio. Os pigmentos empregados 
devem assegurar uma qualidade e resistência à luz e ao calor, tais que a tonalidade das faixas 
permaneça inalterada; 
 
3.7 - O termoplástico deverá ser acondicionado em sacos plásticos devidamente fechados e 
lacrados, bem como em embalagens padronizadas, nas quais deve figurar em local visível e 
legível: 
a) Nome do fabricante; 
b) Nome do produto; 
c) Número do lote de fabricação; 
d) Data de fabricação; 
e) Cor do material; 
f) Máxima temperatura de aquecimento;  
g) Prazo de validade; 
h) Quantidade contida em quilos. 
 
3.8 - Deve atender aos requisitos Quantitativos e Qualitativos, conforme as tabelas da NBR 
13132/94 da ABNT. 
 
3.9 – Atender ao disposto na NBR 15 482/07 – Sinalização Horizontal – Métodos de Ensaio 
 
3.10 – No caso de pavimento em concreto antes da aplicação, deverá ser consultada 
primeiramente a SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito quanto aos procedimentos. 
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4 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
4.1 - Quantitativos: 

Requisitos – EXTRUDADO mínimo máximo 
Teor de Ligante 18 24 
% de Dióxido de Titânio (cor Branco) 08 - 
% de Cromato de Chumbo (cor Amarelo) 02 - 
% de Sulfeto de Cádmio 01 - 
% de Micro esferas na mistura 20 40 
Massa especifica g/cm³ 1,85 2,25 
Ponto de Amolecimento °C 90 - 
% de Deslizamento - 5 
Resistência à Abrasão - 0,4 

 
4.2 – Qualitativos: 

Requisitos – EXTRUDADO  
Cor (notação Munsell Highway) 
    -Branca 
    -Amarela 
    -Lima-limão 
Coordenadas cromáticas sist. CIE-LAB 

 
N 9,5 (tolerância N 9,0) 
10 YR 7,5/14  
(tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14) 
L=75±5,  A=15±3, B=50±4 

Estabilidade ao Calor Satisfatória 
Resistência à Luz Satisfatória 

 
5 - REQUISITOS GERAIS PARA APLICAÇÃO DO EXTRUDADO: 
 
5.1 - O material termoplástico deverá ser aplicado pelo processo de extrusão, através de 
equipamentos adequados, conforme o tipo de pintura a ser executada. 
 
5.2 – No local, antes da aplicação, deverá ser realizado o teste de umidade, no qual deverá ser 
colocado sobre o pavimento um pedaço do papel do saco de micro esferas, e derramado um 
pouco da material termoplástico em cima do mesmo, aguardar alguns minutos e levantar o 
papel, se houver condensação de água, o material não poderá ser aplicado. 
 
6 - REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA APLICAÇÃO DO EXTRUDADO: 
 
6.1 - Materiais: 
 
Os materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal pelo processo de 
extrusão deverão atender a Norma NBR 13132/94 e 6831/96 da ABNT. 
 
6.2 - Equipamentos de aplicação: 
 
Devem incluir uma usina móvel e tantos apetrechos auxiliares para demarcação manual 
quantos forem necessários à execução satisfatória do serviço. Os equipamentos mínimos 
necessários, por equipe, para a aplicação de material termoplástico pelo processo de extrusão 
são: 
a) Usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão do material 
(branco e amarelo), providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores com 
velocidade variável; 
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b) Termômetro em perfeito estado de funcionamento para controle da temperatura de 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 a 500 mm e abertura de 3,0mm; 
f) Carrinho para aplicação e distribuição de micro esferas, com largura variável de 100 a 500 
mm. 
 
6.3 - Aplicação: 
As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados nos 
projetos, atendendo aos seguintes itens: 

 
6.3.1 - Condições ambientais: 
O termoplástico deve ser aplicado com temperatura ambiente entre 10º e 40º C e 
umidade relativa do ar até 80%. 
 
6.3.2 - Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, antes da 
pintura deve se fazer uma pintura de ligação, cuja função é atuar como meio ligante 
entre o pavimento e o termoplástico. 
 
6.3.3 - Aplicação do material: 
Deve ser aplicado material obedecendo-se as seguintes instruções: 
a) Deve ser aplicado material suficiente de forma a produzir marcas com bordas claras 
e nítidas e uma película de cor e largura uniformes. 
b) O material deve ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova aplicação para 
atingir a espessura especificada. 
c) Na aplicação do material termoplástico a temperatura deverá ser de 200º C para o 
termoplástico branco e de 180º C para o termoplástico amarelo. 
d) na execução das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m em 
10m deve ser corrigido. 
e) A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-
se uma tolerância de ± 5%. 
f) As sinalizações existentes a serem repintadas, devem ser recobertas não deixando 
qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalização. 
g) As micro esferas de vidro tipo II devem ser aplicadas concomitantemente com a 
aplicação do material à razão de 400 g/m². 
h) O termoplástico aplicado deverá ser protegido, até o seu endurecimento, de todo 
tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será diretamente responsável 
e deve colocar sinais de aviso adequados. 

 
6.3.4 - Espessura: 
A espessura de termoplástico a ser aplicada é de no mínimo 3,0 mm, salvo 
determinação em contrário especificada em projeto. 
O controle da espessura da película será realizado através da aferição da sapata 
utilizada para aplicação manual. 
A aferição consistirá na medida da largura e da abertura da sapata, sendo realizada na 
presença de representante da empreiteira com a utilização de paquímetro ou outro 
instrumento adequado. 
As sapatas para a aplicação manual de termoplástico extrudado serão vistoriadas e 
aferidas a qualquer momento por funcionário da SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito ou por empresa contratada. A periodicidade destas vistorias poderá ser 
alterada pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito segundo critério que julgar 
adequado.
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1 - OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a execução de sinalização horizontal com 
material termoplástico pelo processo de aspersão em vias urbanas. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar as normas NBR 13159/94, NBR 
6831/96 e PMC-ES 003/99 e Especificação Técnica SETRAN - ES 001/12. 
 
3 - REQUISITOS PARA O TERMOPLÁSTICO 
  
3.1 - O termoplástico deve apresentar boas condições de trabalho e suportar temperaturas de 
até 80º C, sem sofrer alterações; 
 
3.2 - Depois de aplicado deve permitir liberação do tráfego em 5 minutos; 
 
3.3 - Quando aquecido à temperatura exigida para sua aplicação, não deve desprender fumos 
ou gases tóxicos que possam causar danos às pessoas ou às propriedades; 
 
3.4 - O material termoplástico se constituirá de uma mistura em proporções convenientes de: 
ligantes, partículas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, 
micro esferas de vidro e outros componentes que propiciem aos materiais qualidades que 
venham atender à finalidade a que se destina; 
 
3.5 - O ligante deve ser constituído de resinas naturais e/ou sintéticas e um óleo, como agente 
plastificante; 
 
3.6 - As partículas granulares serão constituídas por talco, dolomita, calcita, quartzo e outros 
materiais similares e micro esferas de vidro do tipo IA; 
 
3.7 - No termoplástico de cor branca, o pigmento deve ser o dióxido de titânio rutilo e no de cor 
amarela deve ser o cromato de chumbo ou sulfeto de cádmio. Os pigmentos empregados 
devem assegurar uma qualidade e resistência à luz e ao calor, tais que a tonalidade das faixas 
permaneça inalterada; 
 
3.8 - O termoplástico deverá ser acondicionado em sacos plásticos devidamente fechados e 
lacrados, bem como em embalagens padronizadas, nas quais deve figurar em local visível e 
legível: 
a) Nome do fabricante; 
b) Nome do produto; 
c) Número do lote de fabricação; 
d) Data de fabricação;  
e) Cor do material; 
f) Máxima temperatura de aquecimento;  
g) Prazo de validade; 
h) Quantidade contida em quilos. 
 
3.9 - Deve atender aos requisitos Quantitativos e Qualitativos, conforme as tabelas da NBR 
13159/94 da ABNT. 
 
3.10 - Atender ao disposto na NBR 15 482/07 – Sinalização Horizontal – Métodos de Ensaio 
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3.11 – No caso de pavimento em concreto antes da aplicação, deverá ser consultada 
primeiramente a SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, quanto aos procedimentos. 
 
4 -  REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
4.1 - Quantitativos: 

Requisitos – HOT SPRAY mínimo máximo 
Teor de Ligante 18 28 
% de Dióxido de Titânio (cor Branco) 08 - 
% de Cromato de Chumbo (cor Amarelo) 02 - 
% de Sulfeto de Cádmio 01 - 
% de Micro esferas na mistura 20 40 
Massa especifica g/cm³ 1,85 2,25 
Ponto de Amolecimento °C 90 - 
% de Deslizamento - 5 
Resistência a Abrasão - 0,4 

 
4.2 – Qualitativos: 

Requisitos – HOT SPRAY  
Cor (notação Munsell Highway) 
    -Branca 
    -Amarela 

 
N 9,5 (tolerância N 9,0) 
10 YR 7,5/14,  
(tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14) 

Estabilidade ao Calor Satisfatória 
Resistência a Luz Satisfatória 

 
5 - REQUISITOS GERAIS PARA APLICAÇÃO DO HOT-SPRAY 
 
5.1 - O material termoplástico deverá ser aplicado pelo processo de aspersão, através de 
equipamentos adequados, conforme o tipo de pintura a ser executada. 
 
6 – REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA APLICAÇÃO DO HOT-SPRAY 
 
6.1 – Materiais: 
 
Os materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal pelo processo de 
aspersão deverão atender às normas NBR 13159/94 e 6831/96 da ABNT. 
 
6.2 – Equipamentos de aplicação: 
 
Devem incluir uma usina móvel e tantos apetrechos auxiliares para demarcação manual 
quantos forem necessários à execução satisfatória do serviço. Os equipamentos mínimos 
necessários, por equipe, para a aplicação de material termoplástico pelo processo de aspersão 
são: 
a) Usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão do material 
(branco e amarelo), providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores com 
velocidade variável; 
b) Veículo autopropulsor contendo recipiente com capacidade variável e aquecimento indireto 
(câmara para óleo térmico). Para os equipamentos de projeção pneumática o recipiente precisa 
ser pressurizado para conduzir o material até a pistola, e nos equipamentos de projeção 
mecânica o material deve ser conduzido através de bomba até a pistola; 
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c) Termômetros em perfeito estado de funcionamento na câmara de óleo e no recipiente para a 
fusão do material termoplástico; 
d) Conjunto aplicador contendo uma ou duas pistolas próprias para termoplástico e semeador 
de micro esferas de vidro; 
e) Aquecimento indireto (com óleo térmico), para todo conjunto aplicador, ou seja: mangueira 
condutora do material termoplástico e pistola; 
f) Compressor com tanque pulmão de ar destinado a pressurização do recipiente de 
termoplástico (nos equipamentos de projeção pneumática), tanque de micro esferas; limpeza 
do pavimento e para atomização do material; acionamento das pistolas para termoplástico e 
micro esferas; 
g) Dispositivos de aplicação contínua e intermitente para execução das linhas simples e/ou 
duplas, dos materiais utilizados; 
h) Dispositivos acessórios de controle e segurança em painéis na cabina do veículo e na 
plataforma de comando do conjunto de aplicação; 
i) Sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gás ou óleo diesel; 
j) Gerador de eletricidade para alimentação dos dispositivos de segurança e controle; 
k) Dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante a execução da 
demarcação; 
 
6.3 - Aplicação: 
As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados nos 
projetos, atendendo aos seguintes itens: 
 

6.3.1 - Condições ambientais: 
O termoplástico deve ser aplicado com temperatura ambiente entre 10 e 40º C e 
umidade relativa do ar até 80%; 

 
6.3.2 - Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, antes da 
pintura deve se fazer uma pintura de ligação, cuja função é atuar como meio ligante 
entre o pavimento e o termoplástico. 

 
6.3.3 - Aplicação do material: 
O material deve ser aplicado obedecendo-se as seguintes instruções: 
a) Deve ser aplicado material suficiente de forma a produzir marcas com bordas claras 
e nítidas e uma película de cor e largura uniformes. 
b) O material deve ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova aplicação para 
atingir a espessura especificada. 
c) Na aplicação do material termoplástico a temperatura deverá ser de 200º C para o 
termoplástico branco e de 180º C para o termoplástico amarelo. 
d) Na execução das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01 m em 
10 m deve ser corrigido. 
e) A largura das marcas deve obedecer ao especificado em projeto, admitindo-se uma 
tolerância de ± 5%. 
f) As sinalizações existentes a serem repintadas, devem ser recobertas não deixando 
qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalização. 
g) As micro esferas de vidro tipo II devem ser aplicadas concomitantemente com a 
aplicação do material à razão de 400 g/m². 
h) O termoplástico aplicado deverá ser protegido, até o seu endurecimento, de todo 
tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será diretamente responsável 
e deve colocar sinais de aviso adequados. 

 
6.3.4 - Espessura: 
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A espessura de termoplástico a ser aplicada é de no mínimo 1,5 mm, salvo 
determinação em contrário especificada em projeto. 
O controle da espessura da película poderá ser realizado através da coleta de 
amostras por empresa contratada pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. O 
material deverá ser colhido durante a aplicação em chapa de folha de flandres (500 x 
200 x 0,25 mm), sem adição de micro esferas do tipo II. Deverão ser realizadas, no 
mínimo, 10 medidas em cada chapa, e o resultado expresso pela média aritmética das 
medidas. A espessura da película será medida em laboratório com relógio comparador 
ou outro equipamento adequado. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para o FORNECIMENTO de tinta à base de 
resina acrílica para demarcação de vias urbanas. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar as seguintes Normas da ABNT: 
 
NBR-5829, NBR-5830, NBR-5844, NBR-6831, NBR 7396, NBR-11862. 
 
3 – REQUISITOS PARA A TINTA ACRÍLICA: 
 
3.1 – A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento 
Portland; 
 
3.2 – A tinta, logo após a abertura do recipiente não deverá apresentar sedimentos, natas e 
grumos; 
 
3.3 – A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada; 
 
3.4 – A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: 
Temperatura entre 5° C e 40° C; 
Umidade relativa do ar até 80%. 
 
3.5 – A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas apropriadas e ter a 
consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo qualquer.  
No caso de adição de micro esferas de vidro, tipo PREMIX, pode ser adicionado no máximo 
5% de solvente em volume sobre a tinta, compatível com a mesma para acerto de viscosidade 
(NBR 6831). 
 
3.6 – No caso de serem exigidas micro esferas de vidro, a sua aplicação deve ser feita na 
proporção de: 
Tipo I – PREMIX: de 200 a 250 g para cada litro de tinta; 
Tipo II – DROP ON: mínimo de 200 g de micro esferas para cada m² de tinta aplicada.  
 
3.7 – No caso de serem exigidas micro esferas de vidro tipo II (DROP ON), a sua aplicação 
deve ser feita mecânica e simultaneamente com tinta. 
 
3.8 – A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 a 0,9mm; 
 
3.9 - A tinta quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o 
pavimento e permitir a liberação do tráfego no período máximo de tempo de 30 min.; 
 
3.10 – A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após aplicação no pavimento; 
 
3.11 – A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e 
características de adesividade às micro esferas de vidro e ao pavimento, e produzir película 
seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante 
o período de vida útil; 
 
3.12 – A tinta quando aplicada sobre superfície betuminosa, não deve apresentar sangria nem 
exercer qualquer ação que danifique o pavimento; 
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3.13 – A tinta não deve modificar suas características ou deteriorar-se, quando estocada, por 
um período mínimo de 6 meses após a data de entrega do material; 
 
3.14 – A tinta deve ser fornecida embalada em recipientes metálicos, cilíndricos, possuindo 
tampa removível com diâmetro igual ao da embalagem, perfeitamente lacradas com selo de 
segurança não reutilizável. O lacre deve apresentar número de lote de fabricação e do laudo 
laboratorial. As embalagens devem trazer em seu corpo, bem legível, as seguintes 
informações: 
a) Nome do produto: tinta para sinalização viária; 
b) Nome comercial; 
c) Cor da tinta (código Munsell); 
d) Referência quanto à natureza química da resina; 
e) Data de fabricação; 
f) Prazo de validade; 
g) Número do lote de fabricação; 
h) Nome e endereço do fabricante; 
i) Quantidade contida no recipiente, em litro; 
j) Número desta Especificação; 
k) Número do pedido de compra ou da licitação. 
 
3.15 – Deve atender aos Requisitos Quantitativos e Qualitativos conforme as tabelas da NBR 
11862 da ABNT. 
 
3.15.1 – Atender as disposições da NBR 15438/06. 
3.15.2 – Para determinação da Matéria não Volátil deve ser utilizada a NBR 12028. 
3.15.3 – Para determinação do pigmento deve ser utilizada a NBR 12029. 
3.15.4 – Para determinação do Dióxido de Titânio deve ser utilizada a NBR 12030. 
3.15.5 – Para determinação do Cromato de Chumbo deve ser utilizada a NBR 12031. 
3.15.6 – Para determinação do Veículo não Volátil deve ser utilizada a NBR 12032. 
3.15.7 – Para determinação da Massa Específica deve ser utilizada a NBR 5829. 
3.15.8 – Para determinação do Sangramento deve ser utilizada a NBR 12037. 
3.15.9 – Para determinação da Resistência à Água deve ser utilizada a NBR 12038. 
3.15.10 – Para determinação da Existência de Breu e derivados deve ser utilizada a NBR 5844. 
3.15.11 – Para determinação da Resistência à gasolina deve ser utilizada a ASTM D 2792. 
3.15.12 – Para determinação da Resistência à Luz deve ser utilizada a NBR 13082.  
 
4 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
4.1 – Quantitativos para tinta branca e amarela pela NBR 11 862: 
 

Requisitos – Tinta Acrílica 
mínimo máximo 

Consistência 80 95 
Estabilidade - 5 
Matéria não Volátil 62,8 - 
Pigmento 40 50 
% de Dióxido de Titânio (Cor branca) 25 - 
% de Cromato de Chumbo (Cor amarela) 22 - 
Veículo não Volátil 38 - 
Veículo total, porcentagem em massa tinta 50 60 
Tempo de Secagem - 20 
Resistência a Abrasão 80 - 
Massa especifica 1,30 1,45 
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Brilho a 60º, unidade - 20 
 
    Requisitos quantitativos para tinta branca e amarela pela NBR 12 935 

Requisitos – Resina livre 
mínimo máximo 

Consistência 75 95 
Estabilidade - 10 
Tempo de Secagem - 20 
Resistência a Abrasão 60 - 
Massa especifica 1,35 - 
Brilho - 20 

 
 
 
4.2 – Qualitativos para tinta branca e amarela pela NBR 11 862: 

Requisitos – Tinta Acrílica  
  
Cor (notação Munsell)       
Branca 

N 9,5 (tolerância N 9,0) 

 Amarela 10 YR 7,5/14 
(tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14) 

 Preta N 0,5 
 Azul 5 PB 2/8 (tolerância 2,5 PB 4/10 e 10 B 4/8) 

Vermelha 7,5 R 4/14 (tolerância 7,5 R 5/10 e 5,5 R 5/12) 
Resistência à luz (100 h) Cor levemente alterada 
Resistência à água Inalterada 
Sangramento Ausente 
Flexibilidade Inalterada 
Integridade Inalterada 
Resistência ao calor Inalterada 
Identificação da resina O espectrograma de infravermelho deve apresentar 

bandas características predominantes de resinas acrílicas 
e estireno. 

Breu e derivados Ausência 
Resistência ao intemperismo –                   
400 h 

Inalterada na cor e integridade 

 
 

Requisitos – Resina livre  
  
Cor (notação Munsell)       
Branca 

N 9,5 (tolerância N 9,0) 

 Amarela 10 YR 7,5/14 
(tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14) 

 Preta N 0,5 
 Azul 5 PB 2/8 (tolerância 2,5 PB 4/10 e 10 B 4/8) 

Vermelha 7,5 R 4/14 (tolerância 7,5 R 5/10 e 5,5 R 5/12) 
Resistência à luz (100 h) Cor levemente alterada 
Resistência à água Inalterada 
Sangramento Ausente 
Flexibilidade Inalterada 
Integridade Inalterada 
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Resistência ao calor Inalterada 
 
5 - INSPEÇÃO: 
   
5.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
5.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e Qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
5.3 – Para as demais entregas, no ato do recebimento do material, a exclusivo critério da 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito poderá será lacrado 2 (dois) baldes que serão 
enviados ao laboratório para nova análise atestando a qualidade do mesmo quanto aos itens 
exigidos.  

- Esta análise será à custa do fabricante. 
 
5.4 – No caso de rejeição, será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
5.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, 
sem prejuízo da aplicação de sanções previstas nesta especificação.  
 
 
6 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
6.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitos. 
 
6.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para aceitação do material. 
 
6.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
7 - GARANTIA 
 
7.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 12 meses contados a partir da data de 
aplicação do material contra falta de aderência, baixo poder de cobertura ou qualquer alteração 
na integridade ou qualidade do filme de tinta. 
 
7.2 – Neste caso todo o trecho deverá ser repintado dentro do prazo fixado pela fiscalização 
sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
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1 - OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a execução de sinalização horizontal à 
base de resina acrílica para demarcação de vias urbanas. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar as seguintes Normas da ABNT: 
 
NBR-5829, NBR-5830, NBR-5844, NBR-6831, NBR 7396, NBR-11862 e PMC – ES 003/99 e 
Especificação Técnica SETRAN - ES 001/12. 
 
3- REQUISITOS GERAIS  
 
3.1 – A tinta acrílica deve ser aplicada pelo processo de aspersão pneumática, através de 
equipamento automático ou manual, conforme o tipo de pintura a ser executada. 
 
4 – REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA APLICAÇÃO DA TINTA ACRÍLICA: 
 
4.1 - Materiais: 
 
Os materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal através de tinta acrílica 
deverão atender à Norma NBR 11862 da ABNT e Especificação Técnica SETRAN - ES 005/12. 
 
4.2 – Equipamentos de aplicação: 
 

4.2.1 - As máquinas necessárias para aplicação mecânica dos materiais devem 
incluir: 
a) Um motor para autopropulsão; 
b) Compressor de ar, com tanque e pulmão; 
c) Tanques pressurizados para a tinta; 
d) Mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos; 
e) Tanque pressurizado para solvente, contendo conjunto de mangueiras e torneiras 
para            limpeza automática das pistolas de pintura; 
f) Conjunto para micro esferas de vidro, contendo reservatório e semeador, sendo este 
atomizado ou por gravidade; 
g) Quadro de instrumentos operacionais, contendo: 
     - Válvula reguladora de ar do comando, uma por pistola; 
     - Válvula reguladora do ar atomizado, uma por pistola; 
     - Válvula reguladora do ar para pressurização dos tanques de tinta; 
      - Dispositivo para acionamento das pistolas. 
g) Seqüenciador automático para espaçamentos previamente ajustados; 
h) Conjunto de pintura contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante para 
manter constante a distância da pistola do pavimento; 
i) Pistolas com atuação pneumática que permita a regulagem da largura das faixas; 
j) Discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas; 
k) Dispositivos balizadores e miras óticas para direcionamento da unidade aplicadora 
durante a execução da demarcação. 

 
4.2.2 - Para o processo de aplicação manual, necessita-se: 
a) Motor para autopropulsão; 
b) Compressor de ar para tanque e pulmão; 
c) Tanques pressurizados para a tinta; 
d) Mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos; 
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e) Tanques para solvente para limpeza das mangueiras e pistolas; 
f) Pistolas manuais atuadas pneumaticamente com as respectivas mangueiras; 
g) Gabaritos; 
h) Pincéis e rolos de pintura. 

 
4.3 – Aplicação: 
 

4.3.1 – Preparação do material: 
As tintas a serem utilizadas devem ser bem misturadas, de forma a permitir a sua 
perfeita homogeneização. 

 
4.3.2 – Aplicação do material: 
O material deve ser aplicado obedecendo-se as seguintes instruções: 
a) Aplicar material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nítidas e 
uma película de cor e largura uniformes; 
b) O material deve ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova aplicação para 
atingir a espessura especificada; 
c) Corrigir qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m em 10m, na execução de 
marcas; 
d) A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-
se uma tolerância de ± 5%; 
e) As sinalizações existentes a serem repintadas, devem ser recobertas não deixando 
qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalização; 
f) As micro esferas de vidro utilizadas devem ser adicionadas em duas etapas:  
Tipo IB – incorporada à tinta antes da sua aplicação à razão mínima de 200 g/l de tinta; 
Tipo II – aplicadas por aspersão concomitantemente com a aplicação à razão mínima 
de 300 g/m².  
g) A tinta aplicada deverá ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 30 min., 
de todo o tráfego de veículos, bem como, de pedestres. O aplicador será diretamente 
responsável e deve colocar sinais de aviso adequados. 

 
 

 4.3.3 – Espessura:  
A espessura da tinta deverá ser depois de aplicada, quando úmida, no mínimo de 
0,6mm. A espessura após a secagem deverá ser de 0,3 mm, quando medida sem 
adição de micro esferas de vidro tipo II.Os ensaios referentes a espessura da película 
serão de responsabilidade da contratante e as suas expensas, sendo que o material 
deverá ser colhido durante a aplicação em chapa de folha de flandres (500 x 200 x 0,25 
mm), sem adição de micro esferas do tipo II. Deverão ser realizadas, no mínimo, 10 
medidas em cada chapa, e o resultado expresso pela média aritmética das medidas, 
sendo que cada chapa corresponde a uma amostra. A espessura da película será 
medida em laboratório com relógio comparador ou outro instrumento adequado. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para FORNECIMENTO de tinta acrílica 
emulsionada em água para demarcação de vias urbanas. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar as seguintes Normas da ABNT: 
NBR-5829, NBR-5830, NBR-6831, NBR 7135, NBR-7396, NBR-9676, NBR-13669. 
 
3 - REQUISITOS PARA A TINTA À BASE DE ÁGUA: 
 
3.1 - A tinta deve ser isenta de metais pesados, tais como: chumbo, cádmio, cromo e bário; 
 
3.2 - Os pigmentos da tinta a serem utilizados podem ser combinações deles, desde que 
satisfaçam às exigências da NBR 13699; 
 
3.3 - O material volátil não deve conter mais que 150 g de material orgânico volátil por litro de 
material não volátil da tinta. 
3.4 - A tinta, após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos de difícil dispersão 
por processo manual, natas ou grumos; 
 
3.5 - A tinta não deve modificar suas características ou deteriorar-se quando armazenada por 
um período mínimo de 06 meses, após a data de entrega; 
 
3.6 - O odor da tinta não deve causar desconforto ao aplicador. Eventuais características de 
toxidade devem ser claramente expressas na embalagem, de acordo com a legislação vigente; 
 
3.7 - A tinta deve ser fornecida para aplicação em superfícies betuminosas ou de concreto de 
cimento Portland.  
 
3.8 - A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada; 
 
3.9 - A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: 
          a) Temperatura entre 10° C e 40° C; 
          b) Umidade relativa do ar até 90%. 
 
3.10 - A tinta deve permitir sua aplicação por equipamentos compatíveis na consistência 
especificada, sem ser necessária adição de diluente. No caso de adição de microesferas de 
vidro tipo I-B (ver NBR 6831), pode ser adicionado no máximo 5% em volume de água potável 
para ajuste da viscosidade; 
 
3.11 - No caso de serem exigidas micro esferas de vidro, a sua aplicação deve ser feita na 
proporção de: 
a) Tipo I-B: de 200 a 250 g para cada litro de tinta; 
b) Tipo II-A e II-B: 350 g para cada m² de tinta aplicada.  
c) Tipo III utilizar 450 g de esfera de vidro para cada m² de tinta aplicada 
 
3.12 - No caso de serem exigidas micro esferas de vidro tipo II, a sua aplicação deve ser feita 
mecânica e simultaneamente com tinta; 
 
3.13 - A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,3 a 0,5 mm; 
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3.14 - Em regiões com condições climáticas adversas, a tinta deve ser aplicada em espessura 
úmida de 0,5 mm; 
 
3.15 - A tinta quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o 
pavimento e permitir a liberação do tráfego no período máximo de tempo de 20 min.; 
 
3.16 - A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após aplicação no pavimento; 
 
3.17 - A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características 
de adesividade às micro esferas de vidro e ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de 
aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de 
vida útil; 
 
3.18 - A tinta deve ser fornecida embalada em recipientes cilíndricos de plástico ou de aço 
revestido contra ferrugem, possuindo tampa removível com diâmetro igual ao da embalagem, 
trazendo no seu corpo, bem legível, as seguintes informações: 
a) Nome do produto: tinta para sinalização viária; 
b) Nome comercial; 
c) Cor da tinta (código Munsell); 
d) Referência quanto à natureza química da resina; 
e) Data de fabricação; 
f) Prazo de validade; 
g) Número do lote de fabricação; 
h) Nome e endereço do fabricante; 
i) Quantidade contida no recipiente, em litros e quilos; 
j) Número desta Especificação; 
k) Número do pedido de compra ou da licitação. 
 
3.19.1 - Deve atender aos Requisitos Quantitativos e Qualitativos conforme as tabelas da NBR 
13699 da ABNT. 
3.19.2 – Para determinação da Massa Específica deve ser utilizada a NBR 5829. 
3.19.3 Para determinação de Finura de Moagem deve ser utilizada a NBR 7135. 
3.19.4 – Para a determinação de sólidos por volume deve ser utilizado a ASTM D 2697  
3.19.5 – Para determinação do poder de cobertura deve ser utilizada a NBR 9676. 
3.19.6 – Para determinação da resistência a água deve ser utilizada a NBR 12038. 
3.19.7 – Para determinação da resistência a gasolina deve ser utilizada a ASTM D 2792.  
3.19.8 – Para determinação da resistência à luz deve ser utilizada a NBR 13082.  
3.19.9 – Atender também ao disposto na NBR 15438/06 
 
4 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
4.1 - Quantitativos: 
 

Requisitos – Tinta à base de Água 
mínimo máximo 

Consistência 80 - 
Estabilidade - 10 
Finura de Moagem 4 - 
Tempo de Secagem no pick-up time 
 (extensor 0,4 mm) 

- 12 

Tempo de secagem no pick-up time com 
umidade relativa a 90% 

- 20 
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Resistência a Abrasão (cor Branco) 100  
Resistência a Abrasão (cor Amarelo) 90  
Massa especifica 1,59  
Brilho  20 
Sólidos por volume 62  

 
4.2 – Qualitativos: 
 

Requisitos – Tinta à base de Água  
  
Cor (notação Munsell)                  Branca  N 9,5 (tolerância N 9,0) 

 Amarela 10 YR 7,5/14 
(tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14) 

  
Resistência ao calor Inalterada 
Resistência a Gasolina (2h) Inalterada 
Resistência ao intemperismo (400h) Inalterada na cor e integridade 
Resistência à água Inalterada 
Flexibilidade Inalterada 
Poder de cobertura Branca placa7 – máx. 10 

Amarela placa7 – máx. 16 
 

5 - INSPEÇÃO: 
   
5.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
5.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e Qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
5.3 – Para as demais entregas, no ato do recebimento do material, a exclusivo critério da 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, poderá ser lacrado 2 (dois) baldes que serão 
enviados a laboratório para nova análise atestando a qualidade do mesmo quanto aos itens 
exigidos.  

- Esta análise será às custas do fabricante. 
 
5.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (Quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. O fato não isenta o fornecedor de multa por atraso.  
 
5.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, 
sem prejuízo da aplicação de sanções previstas nesta especificação.  
 
6 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
6.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitas 
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6.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para aceitação do material. 
 
6.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
7 - GARANTIA 
 
7.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 12 meses contados a partir da data de 
aplicação do material contra falta de aderência, baixo poder de cobertura ou qualquer alteração 
na integridade ou qualidade do filme de tinta. 
 
7.2 – Neste caso todo o trecho deverá ser repintado dentro do prazo fixado pela fiscalização 
sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
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1 - OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para execução de tinta acrílica emulsionada em 
água para demarcação de vias urbanas. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar as seguintes Normas da ABNT: 
 
NBR-5829, NBR-5830, NBR-6831, NBR 7135, NBR-7396, NBR-9676, NBR-13669 e 
Especificação Técnica SETRAN - ES 001/12. 
 
3 - REQUISITOS GERAIS  
 
3.1 - A tinta deve ser aplicada pelo processo de aspersão pneumática, através de equipamento 
automático. 
 
3.2 - No caso de aplicação em concreto de cimento Portland novo, deve ser removido qualquer 
material que impeça a adesividade da tinta inclusive o curyng e, em seguida, aplicado um 
Primer promotor de aderência, que permita o contraste entre a pintura e o pavimento; 
 
4 - REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
4.1 – Materiais: 
 
Os materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal através de tinta acrílica 
deverão atender à Norma NBR 13699 da ABNT e Especificação Técnica SETRAN - ES 007/12. 
 
4.2 - Equipamentos de aplicação: 
 
As máquinas necessárias para aplicação mecânica dos materiais devem incluir: 
a) Um motor para autopropulsão; 
b) Compressor de ar, com tanque e pulmão; 
c) Tanques pressurizados para a tinta; 
d) Mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos; 
e) Tanque pressurizado para solvente, contendo conjunto de mangueiras e torneiras para 
limpeza automática das pistolas de pintura; 
f) Conjunto para micro esferas de vidro, contendo reservatório e semeador, sendo este 
atomizado ou por gravidade; 
g) Quadro de instrumentos operacionais, contendo: 
     -Válvula reguladora de ar do comando, uma por pistola; 
     -Válvula reguladora do ar atomizado, uma por pistola; 
     -Válvula reguladora do ar para pressurização dos tanques de tinta; 
     -Dispositivo para acionamento das pistolas. 
h) Seqüenciador automático para espaçamentos previamente ajustados; 
i) Conjunto de pintura contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante para manter 
constante a distância da pistola do pavimento; 
j) Pistolas com atuação pneumática que permita a regulagem da largura das faixas; 
k) Discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas; 
l) Dispositivos balizadores e miras óticas para direcionamento da unidade aplicadora durante a 
execução da demarcação. 
 
4.3 - Aplicação: 
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4.3.1 - Preparação do material: 
As tintas a serem utilizadas devem ser bem misturadas, de forma a permitir a sua 
perfeita homogeneização. 

 
4.3.2 - Aplicação do material: 
O material deve ser aplicado obedecendo-se as seguintes instruções: 
a) Aplicar material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nítidas e 
uma película de cor e largura uniformes; 
b) O material deve ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova aplicação para 
atingir a espessura especificada; 
c) Corrigir qualquer desvio das bordas excedendo 0,01 m em 10 m, na execução de 
marcas; 
d) A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-
se uma tolerância de ± 5%; 
e) As sinalizações existentes a serem repintadas, devem ser recobertas não deixando 
qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalização; 
f) As micro esferas de vidro utilizadas devem ser adicionadas em duas etapas: 
Tipo IB – incorporada à tinta antes da sua aplicação à razão mínima de 200 g/l de tinta; 
Tipo III – aplicadas por aspersão concomitantemente com a aplicação à razão mínima 
de 300 g/m².  
f) A tinta aplicada deverá ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 20 min., 
de todo o tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será diretamente 
responsável e deve colocar sinais de aviso adequados. 

 
4.3.3 - Espessura: 

 
A espessura do material deverá ser de 0,5 mm. 
Os ensaios referentes a espessura da película serão de responsabilidade da 
contratante e as suas expensas, sendo que o material deverá ser colhido durante a 
aplicação em chapa de folha de flandres (500 x 200 x 0,25 mm), sem adição de micro 
esferas do tipo II. Deverão ser realizadas, no mínimo, 10 medidas em cada chapa, e o 
resultado expresso pela média aritmética das medidas, sendo que cada chapa 
corresponde a uma amostra. 
A espessura da película será medida em laboratório com relógio comparador ou outro 
instrumento adequado. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa condições exigíveis para o fornecimento de laminado elastoplástico 
utilizado na sinalização horizontal viária. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar a NBR (ainda em aprovação) 
 
3 - DEFINIÇÃO: 
 
Os termos técnicos utilizados nesta Especificação estão definidos na norma NBR 7396 
 
4 - REQUISITOS GERAIS: 
 
4.1 – O laminado deverá ser fabricado com materiais que resistam a impactos, dilatação e      
movimentação do pavimento. 
 
4.2 – O laminado deve ser fornecido para uso em superfície betuminosa ou de concreto de 
cimento Portland. 
 
4.3 – O laminado deve ser suscetível ao rejuvenescimento mediante aplicação de nova 
camada; 
 
4.4 – O laminado deve ser inerte às intempéries, combustíveis e lubrificantes. 
 
4.5 – O laminado deve apresentar boas condições de trabalho e suportar temperaturas de até 
80º C, sem sofrer deformações. 
 
4.6 – O laminado não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 
 
4.7 – O laminado depois de aplicado no pavimento deve permitir a liberação do tráfego em no 
máximo 5 minutos. 
 
4.8 – O laminado após a aplicação no pavimento deve manter a sua coesão e cor. 
 
4.9 – O laminado deve estar apto a ser aplicado nas seguintes condições: 
       - Temperatura ambiente entre 5° C e 40° C; 
       - Umidade relativa do ar até 80%. 
 
4.10 – O laminado deverá ser fabricado com micro esferas de vidro do tipo apropriado para 
atender a retrorrefletância exigida, devendo estas ser: 

4.10.1 – Inclusas em todo o seu comprimento; 
4.10.2 – Inclusas de forma uniforme em toda a sua espessura de forma que o desgaste 

não afete significativamente a retrorrefletância. 
 
4.11 – O laminado pode possuir espessura variável de 1,5 a 3 mm, conforme solicitação da 
contratante. Caso não haja solicitação, entende-se que a espessura é de 2 mm. 
 
4.12 – O laminado aplicado, após secagem física total do adesivo, deve apresentar plasticidade 
ao pavimento, apresentar aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou 
descascamento durante o período de vida útil; 
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4.13 – O laminado quando aplicado sobre superfície betuminosa, não deve apresentar sangria 
nem exercer qualquer ação que danifique o pavimento; 
 
4.14 – O laminado não deve modificar suas características ou deteriorar-se, quando estocado 
por um período mínimo de 6 meses após data de entrega do material; 
 
4.15 - O material deverá possuir selo de segurança, não reutilizável, fixado na superfície da 
película. O lacre deverá também ser colocado no início da faixa pré-fabricada, isto é, na parte 
central do rolo, de modo a permanecer intacto até o consumo de toda a peça. O rolo deve 
apresentar um vão suficiente em sua região central que permita a colagem do selo neste 
espaço e posteriormente, a sua identificação. 
 
4.16 – O laminado deverá ser acondicionado em embalagem adequada e lacrada, protegido do 
sol e umidade, na qual deve figurar, na face externa em local visível, uma etiqueta que 
contenha as seguintes informações:  
 
a) Nome do fabricante; 
b) Nome do produto; 
c) Número do lote de fabricação; 
d) Data da fabricação; 
e) Cor (nome e código Munsell); 
f) Quantidade contida em metro (m); 
g) Largura da película; 
h) Prazo de validade; 
i) Número desta Especificação; 
 
4.17 – O laminado deve atender aos requisitos Quantitativos e Qualitativos abaixo, adaptando 
a amostra do material aos ensaios:  
 
4.17.1 - Para determinação da resistência à abrasão deve ser utilizada a NBR 13081. 
4.17.2 - Para determinar a estabilidade ao calor deve ser utilizada a NBR 13093. 
4.17.3 - Para determinar a resistência à luz deve ser utilizada a NBR 13082. 
4.17.4 – Para determinação do atrito deve ser utilizada a ASTM E 303-4  
 
5 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
5.1 - Quantitativos: 
 

Requisitos do Laminado Elastoplástico 
mínimo máximo 

Resistência à abrasão, (g) - 0,6 
Espessura variância (mm) ±0,5 ±0,7 
Atrito (BPN) 45 - 
Retrorrefletância (mcd / lux.m2)          Cor branca 250 - 
                                                           Cor amarela 150 - 

 
5.2 – Qualitativos: 
 

Requisitos do Laminado Elastoplástico  
Cor (notação Munsell Highway)            Branco N 9,5 (tolerância N 9,0) 

 Amarela 10 YR 7,5/14,  
(tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14) 

Resistência à luz (100 h) Inalterada 
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6 - INSPEÇÃO 
 
6.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
6.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e Qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
6.3 – Para as demais entregas, no ato do recebimeno do material, a exclusivo critério da 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, poderá ser realizado novo ensaio laboratorial do 
material recebido em um ou mais requisitos exigidos. 
       - Os custos desses ensaios serão por conta do fabricante e/ou fornecedor. 
 
6.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
6.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, 
sem prejuízo da aplicação de sanções previstas nesta especificação.  
 
7 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
7.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitos. 
 
7.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
7.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
8 - GARANTIA 
 
8.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 12 meses contados a partir da data de 
aplicação do material contra falta de aderência, desbotamento da cor, ou qualquer alteração na 
integridade ou qualidade da película. 
 
8.2 – Neste caso todo o trecho deverá ser refeito dentro do prazo fixado pela fiscalização sem 
qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 



 
 

SETRAN - ES 010/12 - EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM 
LAMINADO ELASTOPLÁSTICO 

 

Reprodução Proibida                                                                                                          Página 39 de 341 
 

1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a execução de sinalização horizontal viária 
com Laminado Elastoplástico. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar a Especificação Técnica     SETRAN - 
ES 009/12 e SETRAN - ES 001/12. 
 
3 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
3.1 - Aplicação do material: 
As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamento indicados nos 
projetos. 
A fixação da película no pavimento deve ser feita de forma adequada através de meios físicos 
ou químicos; 
Deve ser aplicado material de fixação suficiente e uniforme, de forma de evitar a formação de 
ondulações; 
As sinalizações existentes devem ser recobertas não deixando quaisquer marcas e falhas que 
possam prejudicar a nova sinalização. 
 
3.2 - Proteção: 
A sinalização aplicada deve ser protegida, até a perfeita adesão do material ao pavimento, de 
todo o tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será diretamente responsável e 
deve colocar sinais de aviso adequados. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para o fornecimento e/ou aplicação de material 
plástico a frio à base de uma mistura de resinas metacrílicas e o agente endurecedor, aplicado 
pelo processo de extrusão (sapatas ou espátulas). 
 
2 – CONDIÇÕES GERAIS: 
 
2.1 – O plástico a frio deverá ser fabricado com materiais que resistam aos impactos, dilatação 
e movimentação do pavimento. 
 
2.2 – O plástico a frio deve ser inerte a intempéries, combustíveis e lubrificantes. 
 
2.3 – O plástico a frio não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 
 
2.4 – O plástico a frio depois de aplicado no pavimento deve permitir a liberação do tráfego em 
no máximo 30 minutos. 
 
2.5 – A natureza química do plástico a frio deve ser a base de resinas metacrílicas, pigmentos 
orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais, aditivos e o agente endurecedor (em pó – estado 
físico sólido). 
 
2.6 – Para fins de fornecimento o plástico a frio deverá ser acondicionado em dois recipientes 
separados perfeitamente identificados como: 
 COMPONENTE “A” – PLÁSTICO A FRIO 
 COMPONENTE “B” – CATALISADOR. 
 
2.7 – Os respectivos recipientes deverão ser fornecidos em volume tal que permita apenas a 
mistura direta por parte do aplicador de “A” + “B” sem necessidade de dosagem posterior.  
 
2.8 – Todo plástico a frio deve ser entregue em dois estados (líquido “plástico” solido/pó 
“agente endurecedor”), estes dois componentes depois de perfeita adição e homogeneização 
ao ser aplicado deve formar um filme 100% solido, sem evaporação de solventes, mantendo à 
espessura úmida igual a espessura seca. 
 
2.9 – Os pigmentos do plástico a frio a serem utilizados podem ser combinações deles, desde 
que satisfaçam as exigências dessa especificação. 
 
2.10 – O plástico a frio não pode conter em sua estrutura química solvente orgânicos. 
 
2.11 – Todo o material fornecido deverá possuir selo de segurança - lacre, não reutilizável.  
 
3 – REQUISITOS PARA O PLÁSTICO A FRIO: 
 
3.1 – O plástico a frio pode ser nas cores branco, amarelo, vermelho, azul e preto. 
 
3.2 – O plástico a frio após a abertura do recipiente do componente líquido não deverá 
apresentar endurecimento, sedimentos, natas ou grumos; 
 
3.3 – O plástico a frio não deve modificar suas características ou deteriorar-se quando 
armazenado por um período de no mínimo seis meses, após a data de fabricação. 
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3.4 – O plástico a frio deve assegurar qualidade e integridade de cor, mesmo sob constante 
ação de raios ultravioleta e intemperismo natural. 
 
3.5 – O plástico a frio não deve causar desconforto ao aplicador. Eventuais características de 
toxidade devem estar expressas claramente na embalagem, de acordo com a legislação 
vigente. 
 
3.6 – O plástico a frio deve ser fornecido para aplicação em superfícies betuminosas ou de 
concreto de cimento Portland. 
 
3.7 – O plástico a frio deve ser suscetível de rejuvenescimento, mediante aplicação de nova 
camada do mesmo material ou de outro produto, desde que ele tenha as características 
compatíveis com o plástico a frio, como: tintas acrílicas a base de solventes ou emulsionadas 
em água.     
 
3.8 – O componente líquido do plástico a frio deve ser fornecido em baldes de 25 kg e o agente 
endurecedor em sacos plásticos devidamente fechados, correspondente a 2 % do componente 
líquido. As embalagens devem ser padronizadas, e nelas devem constar as seguintes 
informações: 
 
3.8.1 - Componente líquido:  
 
a) Cor do material; 
b) Nome do fabricante; 
c) Nome do produto; 
d) Componente líquido / plástico a frio; 
e) Natureza química do produto; 
f)  Número e lote de fabricação; 
g) Prazo de validade; 
h) Quantidade em litros; 
i) Data de fabricação; 
 
3.8.2 – Componente sólido – Agente endurecedor 
 
a)    Nome do fabricante; 
b) Nome do produto; 
c) Natureza química do produto; 
d) Número e lote de fabricação; 
e) Prazo de validade; 
f) Quantidade em kg; 
g) Data de fabricação; 
h) Número do lote de fabricação; 
i) Estado físico; 
 
3.9 – O plástico a frio não deve modificar suas características ou deteriorar-se, quando 
estocado, em temperatura de no máximo 35˚ C dentro do seu prazo de validade 
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4 – REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
4.1 – Componente líquido 

 
Ensaios Quantitativos   Mínimo Máximo 
Determinação da massa especifica  g/cm³ 1,5 2,15 
Determinação Dióxido de Titânio, % na mistura p/ cor branco. 8 - 
Determinação Cromato de chumbo, % na mistura p/ cor amarelo. 8 - 

       Determinação micro esferas de vidro, % na mistura. 20 40 
       Viscosidade (Daniel Flow) 10 14 
       Resistência a abrasão - 0,3 
       Determinação do brilho a 60% de umindade - 20 

      
         

Ensaio Qualitativo Exigido 
Identificação do veículo O espectograma de absorção de radiações 

infravermelhas deve apresentar bandas 
características predominantes de resinas 
metacrílicas. 

 
  4.2 - Componente Líquido + Componente sólido (agente endurecedor) 
      

Ensaios Quantitativos Mínimo Máximo 
Tempo de cura - liberação em minutos a 25º C 7 30 
Determinação da resistência à abrasão  0,3 
Determinação do brilho a 60°C, unidade.  20 

     
Ensaios Qualitativos Exigido 

Cor Munsel Highway  
                                              Plástico a frio branco N9,5 
                                              Plástico a frio amarelo 10YR7,5/14 
                                                  Plástico a frio vermelho 2,4R4/14 
                                              Plástico a frio azul 5PB2/8 
                                              Plástico a frio preto N0,5 
Determinação do sangramento Ausência 
Determinação da resistência à água Inalterada 
Determinação da resistência ao calor Inalterada 
Resistência ao intemperismo (600 h)                  cor  Leve alteração 
Integridade Inalterada 
Resistência a luz (100 h) Inalterada 
Flexibilidade Inalterada 

    
5 – Requisitos Gerais para aplicação do plástico a frio 
 
5.1 – O plástico a frio deve ser aplicado nas seguintes condições: 
a) temperatura ambiente entre 5° C e 40° C e do pavimento entre 10° C e 45° C; 
b) umidade relativa do ar de até 80%; 
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5.2 - O plástico a frio deve ser aplicado com espessura de 2,00 mm com sapatas de 10 a 40 
cm de largura e aplicação de micro esferas manualmente. 
 
5.3 - A tinta quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o 
pavimento e permitir a liberação do tráfego no período máximo de tempo de 30 min.; 
 
5.4 – A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após aplicação no pavimento; 
 
5.5 – A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características 
de adesividade às micro esferas de vidro e ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de 
aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de 
vida útil; 
 
5.6 – A tinta quando aplicada sobre superfície betuminosa, não deve apresentar sangria nem 
exercer qualquer ação que danifique o pavimento; 
 
6 - INSPEÇÃO: 
   
6.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
6.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
6.3 – Para as demais entregas, no ato do recebimento do material, a exclusivo critério da 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito poderão ser lacrados 2 (dois) baldes do 
componente líquido e 2 (duas) latas do agente endurecedor, que serão enviados a laboratório 
para nova analise atestando a qualidade do mesmo quanto aos itens exigidos.  

- Esta nova analise será às custas do fabricante. 
 
6.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
6.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta Especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, 
sem prejuízo da aplicação de sanções prevista nesta Especificação. 
 
7 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
7.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitas 
 
7.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para aceitação do material. 
 
7.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento, como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
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de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
8 - GARANTIA 
 
8.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 12 meses contados a partir da data de 
aplicação do material contra falta de aderência, baixo poder de cobertura ou qualquer alteração 
na integridade ou qualidade do filme de tinta. 
 
8.2 – Neste caso todo o trecho deverá ser repintado dentro do prazo fixado pela fiscalização 
sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a execução de plástico a frio à base de  
resinas metacrílicas para demarcação de vias urbanas. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar a Especificação Técnica     SETRAN - 
ES 001/12. 
 
3 – REQUISITOS GERAIS PARA APLICAÇÃO DO PLÁSTICO A FRIO: 
 
3.1 – O plástico a frio deve ser aplicado pelo processo de extrusão, através de sapatas ou de 
espátulas. 
 
4 – REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA APLICAÇÃO DO PLÁSTICO A FRIO: 
 
4.1 - Materiais: 
Os materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal através de plástico a frio 
deverão atender à Especificação Técnica SETRAN - ES 011/12. 
 
4.2 – Equipamentos de aplicação: 
 
Para o processo de aplicação manual, necessita-se de: 
 
a) Mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos; 
b) Tanques para solvente para limpeza das sapatas e espátulas; 
c) Gabaritos; 
d) Gerador de energia 
e) Termômetro 
f) Higrômetro 
g) Trena 
 
4.3 – Aplicação: 
 
As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados nos 
projetos, atendendo aos seguintes itens: 
 

4.3.1 – Preparação do material: 
O plástico a frio e o agente endurecedor a serem utilizados devem ser bem misturados, 
de forma a permitir a sua perfeita homogeneização. 

 
4.3.2 – Aplicação do material: 
O material deve ser aplicado obedecendo-se as seguintes instruções: 
a) Aplicar material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nítidas e 
uma película de cor e largura uniformes; 
b) O material deve ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova aplicação para 
atingir a espessura especificada; 
c) Corrigir qualquer desvio das bordas excedendo 0,01 m em 10 m, na execução de 
marcas; 
d) A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-
se uma tolerância de ± 5%; 



 
 

SETRAN - ES 012/12 - EXECUÇÃO PLÁSTICO A FRIO A BASE DE RESINA 
METACRÍLICA 

 

Reprodução Proibida                                                                                                          Página 46 de 341 
 

e) As sinalizações existentes a serem repintadas, devem ser recobertas não deixando 
qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalização; 
f) As micro esferas de vidro utilizadas devem ser do Tipo 2A/B/C com tratamento de 
silano a razão mínima de 300 a 400 g/m² ; 
g) O plástico a frio aplicado deverá ser protegido durante o tempo de cura, cerca de 30 
minutos, de todo o tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será 
diretamente responsável e deve colocar sinais de aviso adequados. 

 
4.3.3 – Espessura:  
A espessura do plástico a frio deverá ser de 2 milímetros depois de aplicado 
O ensaio referente à espessura da camada será de responsabilidade da contratante e 
as suas expensas, sendo que o material deverá ser colhido durante a aplicação em 
chapa de folha de flandres (500 x 200 x 0,25 mm), sem adição de micro esferas do tipo 
2 A/B/C. Deverão ser realizadas, no mínimo, 10 medidas em cada chapa, e o resultado 
expresso pela média aritmética das medidas, sendo que cada chapa corresponde a 
uma amostra. 
A espessura da camada será medida em laboratório com relógio comparador ou outro 
instrumento adequado. 

 
 
  



 
 

SETRAN - ES 013/12 - FORNECIMENTO DE TINTA À BASE DE METIL 
METACRILATO MONOCOMPONENTE 

 

Reprodução Proibida                                                                                                          Página 47 de 341 
 

 
1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para o FORNECIMENTO de tinta metacrílica 
mono componente para demarcação viária em vias urbanas. 
 
2 – Requisitos para a TINTA METACRÍLICA: 
 
2.1 – A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento 
Portland; 
 
2.2 – A tinta, logo após a abertura do recipiente não deverá apresentar sedimentos, natas e 
grumos; 
 
2.3 – A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada; 
 
2.4 – A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: 
        a) temperatura entre 5° C e 40° C / temperatura do pavimento entre 10° C e 45° C; 
        b) umidade relativa do ar até 80%. 
 
2.5 – A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas apropriadas e ter a 
consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo qualquer.  
No caso de adição de micro esferas de vidro, respeitar a qualidade e quantidade vigente na 
norma NBR 6831. Podendo ser adicionados no máximo 5% de solvente em volume sobre a 
tinta, compatível com a mesma para acerto de viscosidade (NBR 6831). 
 
2.6 – A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 a 0,6 mm; 
 
2.7 - A tinta quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o 
pavimento e permitir a liberação do tráfego no período máximo de tempo de 30 min.; 
 
2.8 – A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após aplicação no pavimento; 
 
2.9 – A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características 
de adesividade às micro esferas de vidro e ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de 
aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de 
vida útil; 
 
2.10 – A tinta quando aplicada sobre superfície betuminosa, não deve apresentar sangria nem 
exercer qualquer ação que danifique o pavimento; 
 
2.11 – A tinta não deve modificar suas características (não podendo apresentar espessamento, 
coagulação, empedramento ou qualquer sedimento que não possa ser facilmente disperso por 
agitação manual e apresentar aspecto homogêneo) ou deteriorar-se, quando estocada, por um 
período mínimo de 6 meses após a data de entrega do material, devendo ser estocada sobre 
estrado de madeira em local  protegido da luz direta do sol,  e à temperatura de no máximo 30° 
C ; 
 
2.12 – A tinta deve ser fornecida embalada em recipientes metálicos, cilíndricos, possuindo 
tampa removível com diâmetro igual ao da embalagem, trazendo em seu corpo as seguintes 
informações: 

a) Nome do produto: tinta para sinalização viária; 
b) Nome comercial; 
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c) Cor da tinta; 
d) Referência quanto à natureza química da resina; 
e) Data de fabricação; 
f) Prazo de validade; 
g) Número do lote de fabricação; 
h) Nome e endereço do fabricante; 
i) Quantidade contida no recipiente, em litro; 
j) Químico responsável; 
k) Selos de inspeção de controle de qualidade; 
l) Número do pedido de compra ou da licitação. 

 
  
3 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
3.1 - Quantitativos: 
 

Requisitos – Tinta Metacrilica 

mínimo máximo 

Consistência (UK) 85 100 
Estabilidade na armazenagem - 10 
Matéria não Volátil, percentagem em massa. 70 - 
% de Dióxido de Titânio (Cor branca) 16 - 
% de Cromato de Chumbo (Cor amarela) 10 - 
Veículo não Volátil 38 - 
Tempo de Secagem no pick-up time, minutos. - 15 
Resistência a Abrasão na cor branca 130 - 
Resistência à abrasão outras cores 100 - 
Massa especifica g/cm³ 1,45 - 
Peso molecular do veiculo g/mol 55 65 

 
3.2 – Qualitativos: 
 

Requisitos – Tinta Metacrilica  
Cor (notação Munsell )  

 Branca N 9,5 (tolerância N 9,0) 
 Amarela 10 YR 7,5/14 

(tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14) 
 Preta N 0,5 tolerância 2,0 

Breu e derivados Ausência 
Sangramento Ausência 
Resistência a água Inalterada 
Resistência ao intemperismo (400 h) 

                                               Integridade                        
cor 

 
Inalterada 
Leve alteração 

Identificação do veiculo não volátil O espectograma de absorção de radiações 
infravermelhas deve apresentar bandas 
características de metil e butil metacrilato e ausência 
de estireno 

  
4 - INSPEÇÃO: 
   
4.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
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Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
4.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
4.3 – Para as demais entregas, no ato do recebimento do material, a exclusivo critério da 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito poderão ser lacradas 2 (dois) baldes que serão 
enviados a laboratório para nova análise atestando a qualidade do mesmo quanto aos itens 
exigidos.  

- Esta nova análise será às custas do fabricante. 
 
4.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
4.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta Norma, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, sem 
prejuízo da aplicação de sanções prevista nesta Norma.  
 
5 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
5.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitas. 
 
5.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para aceitação do material. 
 
5.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direto de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
6 - GARANTIA 
 
6.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 12 meses contados a partir da data de 
aplicação do material contra falta de aderência, baixo poder de cobertura ou qualquer alteração 
na integridade ou qualidade do filme de tinta. 
 
6.2 – Neste caso todo o trecho deverá ser repintado dentro do prazo fixado pela fiscalização 
sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
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1 - OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a execução de sinalização horizontal à 
base metil metacrilato mono componente para demarcação de vias urbanas. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar as seguintes Normas da ABNT: 
 
NBR-5829, NBR-5830, NBR-5844, NBR-6831, NBR 7396, NBR-15438 e Especificação Técnica 
SETRAN - ES 001/12. 
 
3- REQUISITOS GERAIS  
 
3.1 – A tinta deve ser aplicada pelo processo de aspersão pneumática, através de equipamento 
automático ou manual, conforme o tipo de pintura a ser executada. 
 
4 – REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA APLICAÇÃO: 
 
4.1 - Materiais: 
 
Os materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal através de tinta metil 
metacrilato mono componente deverão atender à Especificação Técnica DIETRAN – ES 
013/12. 
  
4.2 – Equipamentos de aplicação: 
 

4.2.1 - As máquinas necessárias para aplicação mecânica dos materiais devem 
incluir: 
a) um motor para autopropulsão; 
b) compressor de ar, com tanque e pulmão; 
c) tanques pressurizados para a tinta; 
d) mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos; 
e) tanque pressurizado para solvente, contendo conjunto de mangueiras e torneiras 
para limpeza automática das pistolas de pintura; 
f) conjunto para micro esferas de vidro, contendo reservatório e semeador, sendo este 
atomizado ou por gravidade; 
g) quadro de instrumentos operacionais, contendo: 
     - Válvula reguladora de ar do comando, uma por pistola; 
     - Válvula reguladora do ar atomizado, uma por pistola; 
     - Válvula reguladora do ar para pressurização dos tanques de tinta; 
      - Dispositivo para acionamento das pistolas. 
g) seqüenciador automático para espaçamentos previamente ajustados; 
h) conjunto de pintura contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante para 
manter constante a distância da pistola do pavimento; 
i) pistolas com atuação pneumática que permita a regulagem da largura das faixas; 
j) discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas; 
k) dispositivos balizadores e miras óticas para direcionamento da unidade aplicadora 
durante a execução da demarcação. 

 
4.2.2 - Para o processo de aplicação manual, necessita-se: 
a) motor para autopropulsão; 
b) compressor de ar para tanque e pulmão; 
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c) tanques pressurizados para a tinta; 
d) mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos; 
e) tanques para solvente para limpeza das mangueiras e pistolas; 
f) pistolas manuais atuadas pneumaticamente com as respectivas mangueiras; 
g) pincéis e rolos de pintura. 
h) gabaritos para as legendas a serem utilizadas. 

 
4.5 – Aplicação: 
 
As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados nos 
projetos, atendendo os seguintes itens: 
 

4.5.1 – Preparação do material: 
As tintas a serem utilizadas devem ser bem misturadas, de forma a permitir a sua 
perfeita homogeneização. 

 
4.5.2 – Aplicação do material: 
O material deve ser aplicado obedecendo-se as seguintes instruções: 
a) aplicar material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nítidas e 
uma película de cor e largura uniformes; 
b) o material deve ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova aplicação para 
atingir a espessura especificada; 
c) corrigir qualquer desvio das bordas excedendo 0,01 m em 10 m, na execução de 
marcas; 
d) a largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se 
uma tolerância de ± 5%; 
e) as sinalizações existentes a serem repintadas, devem ser recobertas não deixando 
qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalização; 
f) as micro esferas de vidro deverão ter tratamento de Memosilano  e deverão ser 
aplicadas por aspersão concomitantemente com a aplicação à razão média para 
aplicação mecânica de 300 g/m² e de 400 g/m² para aplicação manual.  
g) a tinta aplicada deverá ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 30 min., 
de todo o tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será diretamente 
responsável e deve colocar sinais de aviso adequados. 

 
4.5.3 – Espessura:  
A espessura da tinta deverá ser depois de aplicada, quando úmida, variável de 0,4 mm 
a 0,7mm. 
Os ensaios referentes à espessura da película serão de responsabilidade da 
contratante e à s suas expensas, sendo que o material deverá ser colhido durante a 
aplicação em chapa de folha de flandres (500 x 200 x 0,25 mm), sem adição de micro 
esferas do tipo II. Deverão ser realizadas, no mínimo, 10 medidas em cada chapa, e o 
resultado expresso pela média aritmética das medidas, sendo que cada chapa 
corresponde a uma amostra. 
A espessura da película será medida em laboratório com relógio comparador ou outro 
instrumento adequado. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a FORNECIMENTO de tinta como promotor 
de aderência para pavimentos de concreto. 
 
2 - DEFINIÇÕES 
 
Promotor de aderência: Tipo de tinta aplicado em pavimentos de concreto antes da aplicação 
da sinalização definitiva, para promover a aderência entre esta e o concreto e também realçar 
o contraste entre a pintura e o pavimento. 
  
3 – REQUISITOS GERAIS 
 
3.1 – A tinta deve ser fornecida para uso em superfície de concreto de cimento Portland; 
 
3.2 – A tinta, logo após a abertura do recipiente não deverá apresentar sedimentos, natas e 
grumos; 
 
3.3 – A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada; 
 
3.4 – A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: 
temperatura entre 5° C e 40° C; 
umidade relativa do ar até 80%. 
 
3.5 – A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas apropriadas e ter a 
consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo qualquer.  
 
3.6 - A tinta deve ser fornecida na cor Preta; 
 
3.7 - A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 a 0,9mm; 
 
3.8 – A tinta quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o 
pavimento e permitir a liberação do tráfego no período máximo de tempo de 30 min.; 
 
3.9 – A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após aplicação no pavimento; 
 
3.10 – A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e 
características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto 
uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil; 
 
3.11 – A tinta quando aplicada não deve exercer qualquer ação que danifique o pavimento ou a 
sinalização definitiva; 
 
3.12 – A tinta depois de aplicada deve permitir a aplicação da sinalização definitiva em no 
máximo 48 horas. 
 
3.13 – A tinta não deve modificar suas características ou deteriorar-se, quando estocada, por 
um período mínimo de 6 meses após a data de entrega do material; 
 
3.14 – A tinta deve ser fornecida embalada em recipientes metálicos, cilíndricos, possuindo 
tampa removível com diâmetro igual ao da embalagem, trazendo em seu corpo as seguintes 
informações: 
a) nome do produto; 
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b) nome comercial; 
c) cor da tinta (código Munsell); 
d) referência quanto à natureza química da resina; 
e) data de fabricação; 
f) prazo de validade; 
g) número do lote de fabricação; 
h )nome e endereço do fabricante; 
i) quantidade contida no recipiente, em litro; 
j) número desta Especificação; 
k) número do pedido de compra ou da licitação. 
 
3.15 – Deve atender aos Requisitos Quantitativos e Qualitativos conforme as tabelas da NBR 
11862 da ABNT. 
 
3.15.1 – Para determinação da Consistência deve ser utilizada a NBR 12027. 
3.15.2 – Para determinação da Estabilidade deve ser utilizada a NBR 5830. 
3.15.3 – Para determinação da Matéria não Volátil deve ser utilizada a NBR 12028. 
3.15.4 – Para determinação do Veículo não Volátil deve ser utilizada a NBR 12032. 
3.15.5 – Para determinação do Tempo de Secagem deve ser utilizada a NBR 12033. 
3.15.6 – Para determinação da Resistência à Abrasão deve ser utilizada a NBR 12034. 
3.15.7 – Para determinação da Massa Específica deve ser utilizada a NBR 5829. 
3.15.8 – Para determinação do Brilho deve ser utilizada a NBR 12035. 
3.15.9 – Para determinação da flexibilidade deve ser utilizada a NBR 12036. 
3.15.10 – Para determinação da Resistência à Água deve ser utilizada a NBR 12038. 
3.15.11 – Para determinação da Resistência ao Calor deve ser utilizada a NBR 12039. 
3.15.12 – Para determinação da Resistência ao Intemperismo deve ser utilizada a NBR 12040.  
3.15.13 – Para determinação da Resistência à gasolina deve ser utilizada a ASTM D 2792. 
3.15.14 – Para determinação da Resistência à Luz deve ser utilizada a NBR 13082.  
 
4 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

 
4.1 - Quantitativos: 
 

Requisitos – Promotor de aderência 
mínimo máximo 

Consistência 80 95 
Estabilidade - 5 
Matéria não Volátil 62,8 50 
Veículo não Volátil 38 - 
Tempo de Secagem - 20 
Resistência a Abrasão 80 - 
Massa especifica 1,3 1,45 
Brilho - 20 

 
4.2 – Qualitativos: 
 

Requisitos – Promotor de aderência 

Cor (notação Munsell) Preta N 0,5 
Resistência à luz (100 h) Inalterada 
Resistência ao calor Inalterada 
Resistência a Gasolina Inalterada 
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Resistência ao intemperismo Inalterada 
Flexibilidade Inalterada 

 
 
 
5 - INSPEÇÃO: 
   
5.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
5.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
5.3 – Para as demais entregas, no ato do recebimento do material, a exclusivo critério da 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito poderá ser lacrado 2 (dois) baldes que serão 
enviados a laboratório para nova análise atestando a qualidade do mesmo quanto aos itens 
exigidos.  

- Esta nova análise será à custa do fabricante. 
 
5.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
5.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, 
sem prejuízo da aplicação de sanções prevista nesta Norma.  
 
 
6 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
6.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitos. 
 
6.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, será dispensado um 
ou mais ensaios para aceitação do material . 
 
6.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
7 - GARANTIA 
 
7.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 12 meses contados a partir da data de 
aplicação do material contra falta de aderência, baixo poder de cobertura ou qualquer alteração 
na integridade ou qualidade do filme de tinta. 
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7.2 – Neste caso, todo o trecho deverá ser repintado dentro do prazo fixado pela 
fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN – Secretaria Municipal e Trânsito.  
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1 - OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a aplicação de promotor de aderência para 
sinalização horizontal aplicado em concreto de cimento Portland. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar a Especificação Técnica SETRAN - 
001/12 e SETRAN -  015/12. 
 
3- REQUESITOS GERAIS  
 
3.1 – A tinta deve ser aplicada pelo processo de aspersão pneumática, através de equipamento 
automático ou manual, conforme o tipo de pintura a ser executada. 
 
4 – REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA APLICAÇÃO  
 
4.1 – Equipamentos de aplicação: 
 

4.1.1 - As máquinas necessárias para aplicação mecânica dos materiais devem 
incluir; 
a) um motor para autopropulsão; 
b) compressor de ar, com tanque e pulmão; 
c) tanques pressurizados para a tinta; 
d) mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos; 
e) tanque pressurizado para solvente, contendo conjunto de mangueiras e torneiras 
para limpeza automática das pistolas de pintura; 
f) conjunto para micro esferas de vidro, contendo reservatório e semeador, sendo este 
atomizado ou por gravidade; 
g) quadro de instrumentos operacionais, contendo: 
     - Válvula reguladora de ar do comando, uma por pistola; 
     - Válvula reguladora do ar atomizado, uma por pistola; 
     - Válvula reguladora do ar para pressurização dos tanques de tinta; 
      - Dispositivo para acionamento das pistolas. 
g) seqüenciador automático para espaçamentos previamente ajustados; 
h) conjunto de pintura contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante para 
manter constante a distância da pistola do pavimento; 
i) pistolas com atuação pneumática que permita a regulagem da largura das faixas; 
j) discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas; 
k) dispositivos balizadores e miras óticas para direcionamento da unidade aplicadora 
durante a execução da demarcação. 

 
4.1.2 - Para o processo de aplicação manual, necessita-se: 
a) motor para autopropulsão; 
b) compressor de ar para tanque e pulmão; 
c) tanques pressurizados para a tinta; 
d) mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos; 
e) tanques para solvente para limpeza das mangueiras e pistolas; 
f) pistolas manuais atuadas pneumaticamente com as respectivas mangueiras; 
    gabaritos; 
g) pincéis e rolos de pintura. 
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4.2 – Aplicação: 
 
As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados nos 
projetos, atendendo os seguintes itens: 
 

4.2.1 – Preparação do material: 
As tintas a serem utilizadas devem ser bem misturadas, de forma a permitir a sua 
perfeita homogeneização. 

 
4.2.2 – O material deve ser aplicado obedecendo-se as seguintes instruções: 
a) Aplicar material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nítidas 

e uma película de cor e largura uniformes; 
b) O material deve ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova aplicação para 

atingir a espessura especificada; 
c) Corrigir qualquer desvio das bordas excedendo 0,01 m em 10 m, na execução de 

marcas; 
d) A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-

se uma tolerância de + ou – 5%; 
e) As sinalizações existentes a serem repintadas, devem ser recobertas não deixando 

qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalização; 
f) A tinta aplicada deverá ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 30 

min., de todo o tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será 
diretamente responsável e deve colocar sinais de aviso adequados. 

 
4.2.3 – A tinta deve ser aplicada com largura excedente à sinalização definitiva para 
aumentar o contraste entre a sinalização definitiva e o pavimento: 
a) Para marcas longitudinais l= 10 cm....... + 2 cm para cada lado da faixa 
b) Para marcas longitudinais l= 15 cm....... + 2 cm para cada lado da faixa 
c) Para marcas longitudinais l= 20 cm....... + 2 cm para cada lado da faixa 
d) Para marcas longitudinais l= 25 cm....... + 2 cm para cada lado da faixa 
e) Para marcas longitudinais l= 40 cm........+ 4 cm para cada lado da faixa 
f) Para marcas transversais l= 40 cm.........+ 4 cm para cada lado da faixa 
g) Para legendas......................................deve ser aplicado em todo o retângulo 

envolvente da marca. 
 

4.2.4 – Espessura:  
A espessura da tinta deverá ser depois de aplicada, quando úmida, no mínimo de 
0,6mm. A espessura após a secagem deverá ser de 0,3 mm. 
Os ensaios referentes à espessura da película serão de responsabilidade da 
contratante e às suas expensas, sendo que o material deverá ser colhido durante a 
aplicação em chapa de folha de flandes (500 x 200 x 0,25 mm). Deverão ser 
realizadas, no mínimo, 10 medidas em cada chapa, e o resultado expresso pela média 
aritmética das medidas, sendo que cada chapa corresponde a uma amostra. 
A espessura da película será medida em laboratório com relógio comparador ou outro 
instrumento adequado. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para o fornecimento e execução de sinalização 
horizontal com tachas refletivas viárias de resina. 
 
2 - DEFINIÇÕES 
 
2.1 - São peças com formado tronco prismático confeccionadas em resina de poliéster ou 
sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas. Possuem pinos 
externos de fixação zincados e com rosca ancoradora. Os elementos refletivos são de acrílico 
e lhe dão características retrorrerefletivas mono ou bidirecionais. 
 
2.2 - Utilização:  
Os tachões, tachas são utilizados em sinalização viária urbana para divisão de fluxo de sentido 
oposto, com a finalidade de dificultar as ultrapassagens em lugares não permitidos, e 
simultaneamente, balizar a rota de tráfego, principalmente à noite.  
As tachinhas são utilizadas em sinalização viária urbana para a finalidade de sinalizar lugares 
de alto risco, principalmente à noite, lugares com neblina ou chuva.  
 
3 - REQUISITOS GERAIS: 
 
3.1 - A tacha deverá ser fabricada com materiais que resistam aos impactos, dilatação e 
movimentação do pavimento. 
 
3.2 - A tacha deve ser inerte às intempéries, combustíveis e lubrificantes. 
 
3.3 - A tacha deve apresentar boas condições de trabalho e suportar temperaturas de até 80º 
C, sem sofrer deformações. 
 
3.4 - A tacha não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 
 
3.5 - A tacha depois de aplicada ao pavimento deve permitir a liberação do tráfego em no 
máximo 10 minutos. 
 
3.6 - A tacha deverá ser acondicionada em embalagem adequada e lacrada, protegida do sol e 
umidade, na qual deve figurar, na face externa em local visível, uma etiqueta que contenha as 
seguintes informações:  
 
a) Nome do fabricante; 
b) Nome do produto; 
c) Número do lote de fabricação; 
d) Data da fabricação; 
e) Cor (nome e código Munsell); 
f) Quantidade contida em unidades 
g) Prazo de validade; 
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4 - CARACTERÍSTICAS PARA FORNECIMENTO: 
 
4.1 - Tachão  
 

Cor (notação Munsell Highway) 
    - Branca 

    - Amarela 

 
N 9,5 (tolerância N 9,0) 
10 YR 7,5/14 
(com tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14) 

Forma Tronco Prismática 
Dimensões (C X L X H) 250 ± 5 mm x 150 ± 5 mm x 47 ± 3 mm 
Elemento Refletivo 130 ±10 mm X 25 ±2 mm 
Pino Fixação (Diâm. x Compr. x Ext.) 12,7 ± 1,3 mm x 50 ± 5mm 

mm 
 
4.2 – Tacha: 
 

Cor (notação Munsell Highway) 
    - Branca 

    - Amarela 

 
N 9,5 (tolerância N 9,0) 
10 YR 7,5/14 
(com tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14) 

Forma Tronco Prismática 
Dimensões (C X L X H) 200 ±5 mm x 100 ±5 mm x 50 ±5 mm 
Variação Máxima ±2 mm 
Pino Fixação (Diâm. x Compr. x Ext.) 12,7 ±1,3 mm x 50 ±5 mm.  
Elemento Refletivo 125 ±5 mm x 20 ±2 mm 

 
4.4 – Tachinha: 
 

Cor (notação Munsell Highway) 
    - Branca 

    - Amarela 

 
N 9,5 (tolerância N 9,0) 
10 YR 7,5/14 
(com tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14) 

Forma Tronco Prismática 
Dimensões (C X L X H) 107 ±5 mm x 92 ±5 mm x 20 ±2 mm 
Pino Fixação (Diâm. x Compr. Ext.) 5/16” x 55mm 
Elemento Refletivo 86 ±4 mm x 20 ±2 mm 

 
5 - FIXAÇÃO  
 
Deverá estar pronto para ser aplicado com adesivo de poliéster ou sintético de alta resistência 
e rápida reatividade. 
 
6 - ENSAIOS: 
 
6.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
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6.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
6.3 - Para as demais entregas, no ato do recebimento do material, a exclusivo critério da 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito poderá ser coletada algumas unidades de cada 
tipo, que serão enviados ao laboratório estatal para análise atestando a qualidade do mesmo 
quanto aos itens exigidos, conforme segue abaixo: 
- Lotes de até 1.000 unidades – 3 unidades para análise; 
- Lotes entre 1.001 a 10.000 unidades – 10 unidades para análise; 
- Lotes entre 10.001 a 25.000 unidades – 20 unidades para análise.  
      - Esta análise será à custa do fornecedor. 
 
6.4 - Determinação das dimensões: 
 
- Aparelhagem e material;  
- Paquímetro; 
- Execução do ensaio: 
Submeter o lote as aferições de medidas. 
Obter a média aritmética das dimensões encontradas. Será recusado o lote que não atender a 
variação máxima exigida. 
 
7 - INSPEÇÃO: 
   
7.1 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo com as 
referidas exigências. 
 
7.2 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, 
sem prejuízo da aplicação de sanções previstas nesta especificação.  
 
8 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
8.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitos. 
 
8.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
8.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar defeitos, danos de transporte, 
violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de identificação. 
 
9 - GARANTIA 
 
9.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 12 meses contados a partir da data de 
aplicação do material contra defeitos de fabricação. 
 
9.2 – Neste caso todo o material já utilizado e o que ainda estiver em estoque deverão ser 
substituídos dentro do prazo fixado pela fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
 



 
 

SETRAN - ES 017/12 – FORNECIMENTO DE TACHAS REFLETIVAS VIÁRIA DE 
RESINA 

 

Reprodução Proibida                                                                                                          Página 61 de 341 
 

 
10 – ANEXOS REFERENTES À ESSA ESPECIFICAÇÃO: 01, 02, 03 e 04. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para o fornecimento e execução de sinalização 
horizontal com calotas esféricas de resina. 
 
2 - DESCRIÇÕES 
 
3.1 - São peças com formato de calota esférica confeccionadas em resina de poliéster ou 
sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com um pino externo 
de fixação, zincado e com rosca ancoradoura. 
 
3.2 - Utilização:  
As calotas são utilizadas em sinalização viária para a finalidade de sonorizadores ou redutor de 
velocidade em lugares de alto risco, principalmente em lugares urbanos.  
 
3 - REQUISITOS GERAIS: 
 
3.1 - A calota deverá ser fabricada com materiais que resistam aos impactos, dilatação e 
movimentação do pavimento. 
 
3.2 - A calota deverá ser inerte a intempéries, combustíveis e lubrificantes. 
 
3.3 - A calota deve apresentar boas condições de trabalho e suportar temperaturas de até 80º 
C, sem sofrer deformações. 
 
3.4 - A calota não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 
 
3.5 - A calota depois de aplicada ao pavimento deve permitir a liberação do tráfego em no 
máximo 10 minutos. 
 
3.6 - A calota deverá ser acondicionada em embalagem adequada e lacrada, protegida do sol e 
umidade, na qual deve figurar, na face externa em local visível, uma etiqueta que contenha as 
seguintes informações:  
 
a) Nome do fabricante; 
b) Nome do produto; 
c) Número do lote de fabricação; 
d) Data da fabricação; 
e) Cor (nome e código Munsell); 
f) Quantidade contida em unidades 
g) Prazo de validade; 
 
4 - CARACTERÍSTICAS PARA FORNECIMENTO: 
 

Cor (notação Munsell Highway) 
    - Branca 

    - Amarela 

 
N 9,5 (tolerância N 9,0) 
10 YR 7,5/14 (com tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 
YR 7,5/14) 

Forma Calota esférica 
Diâmetro 150 mm 
Altura 35 mm 
Variação Máxima ±2 mm 
Peso 800 gramas 
Pino Fixação (Diâm. x Compr. Ext.) 3/8” x 55 mm 
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5 - FIXAÇÃO  
 
Deve ser aplicada com adesivo de poliéster ou sintético de alta resistência e rápida reatividade. 
 
6 - ENSAIOS: 
 
6.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
6.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
6.3 – Para as demais entregas, no ato do recebimento do material, a exclusivo critério da 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito poderá ser coletada algumas unidades de cada 
tipo, que serão enviados ao laboratório estatal para análise atestando a qualidade do mesmo 
quanto aos itens exigidos, conforme segue abaixo: 
- Lotes de até 1.000 unidades – 3 unidades para análise; 
- Lotes entre 1.001 a 10.000 unidades – 10 unidades para análise; 
- Lotes entre 10.001 a 25.000 unidades – 20 unidades para análise.  
      - Esta análise será à custa do fornecedor. 
 
6.4 - Determinação das dimensões: 
- Aparelhagem e material;  
- Paquímetro 
- Execução do ensaio: 
- Submeter o lote as aferições de medidas. 
- Obter a média aritmética das dimensões encontradas. Será recusado o lote que não atender 
a variação máxima exigida. 
 
7 - INSPEÇÃO: 
   
7.1 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo com as 
referidas exigências. 
 
7.2 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, 
sem prejuízo da aplicação de sanções previstas nesta especificação.  
 
8 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
8.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitas 
 
8.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
8.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
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qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar defeitos, danos de transporte, 
violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de identificação. 
 
9 - GARANTIA 
 
9.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 12 meses contados a partir da data de 
aplicação do material contra defeitos de fabricação. 
 
9.2 – Neste caso todo o material já utilizado e o que ainda estiver em estoque deverão ser 
substituídos dentro do prazo fixado pela fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
10 – ANEXO REFERENTES À ESSA ESPECIFICAÇÃO: 05. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para o fornecimento e execução de sinalização 
horizontal com delimitadores de tráfego de resina (gelo baiano). 
 
2 – DESCRIÇÕES 
 
2.1 - São peças com formato tronco prismático, maiores que os tachões, confeccionadas em 
resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas. 
Possuem pinos externos de fixação zincados e com rosca ancoradora. Os elementos refletivos 
(quando houver) são de acrílico e lhe dão características retrorrerefletivas. 
 
2.2 - Utilização:  
Os delimitadores são utilizados em sinalização viária urbana para divisão de fluxo de sentido 
oposto, com a finalidade de impedir as ultrapassagens em lugares não permitidos, e 
simultaneamente, balizar a rota de tráfego.  
 
3 - REQUISITOS GERAIS: 
 
3.1 – O delimitador deverá ser fabricado com materiais que resistam aos impactos, dilatação e 
movimentação do pavimento. 
 
3.2 - O delimitador deve ser inerte a intempéries, combustíveis e lubrificantes. 
 
3.3 - O delimitador deve apresentar boas condições de trabalho e suportar temperaturas de até 
80º C, sem sofrer deformações. 
 
4 - O delimitador não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 
 
3.5 - O delimitador depois de aplicado ao pavimento deve permitir a liberação do tráfego em no 
máximo 10 minutos. 
 
3.6 - O delimitador deverá ser acondicionado em embalagem adequada e lacrada, protegida do sol 
e umidade, na qual deve figurar, na face externa em local visível, uma etiqueta que contenha as 
seguintes informações:  
 
a) Nome do fabricante; 
b) Nome do produto; 
c) Número do lote de fabricação; 
d) Data da fabricação; 
e) Cor (nome e código Munsell); 
f) Quantidade contida em unidades; 
g) Prazo de validade; 
 
2 - CARACTERÍSTICAS PARA FORNECIMENTO: 
 
4.1 - Delimitador Grande: 
 

Cor (notação Munsell Highway) 
    - Branca 

    - Amarela 

 
N 9,5 (tolerância N 9,0) 
10 YR 7,5/14 
(com tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14) 

Forma Tronco Prismática 
Dimensões (C X L X H) 1000 mm x 100 mm x 200 mm 
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Variação Máxima ±10 mm 
Peso 50 kg 
Pinos Fixação 1” x 100 mm 

 
4.1 - Delimitador pequeno: 
 

Cor (notação Munsell Highway) 
    - Branca 

    - Amarela 

 
N 9,5 (tolerância N 9,0) 
10 YR 7,5/14 
(com tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14) 

Forma Tronco Prismática 
Dimensões (C X L X H) 500 mm x 100 mm x 200 mm 
Variação Máxima ±10 mm 
Peso 25 kg 
Pinos Fixação 1” x 10 mm 

 
5 - ENSAIOS: 
 
5.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão Bauer 
da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material entregue 
atende aos padrões desta especificação. 
 
5.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
 
5.3 - Para as demais entregas, no ato do recebimento do material, a exclusivo critério da SETRAN 
- Secretaria Municipal de Trânsito, poderão ser coletadas 5 (cinco) unidades, que serão enviadas 
a laboratório estatal para análise atestando a qualidade do mesmo quanto aos itens exigidos.  
        - Esta análise será à custa do fornecedor. 
 
5.4 - Determinação das dimensões: 
 
- Aparelhagem e material;  
- Paquímetro 
- Execução do ensaio: 
- Submeter o lote as aferições de medidas. 
- Obter a média aritmética das dimensões encontradas. Será recusado o lote que não atender a 
variação máxima exigida. 
 
6 - INSPEÇÃO: 
   
6.1 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora terá 
15 (quinze) dias para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo com as referidas 
exigências. 
 
6.2 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, contidas 
nesta especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - Secretaria Municipal 
de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, sem prejuízo da 
aplicação de sanções previstas nesta especificação.  
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7 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
7.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitas. 
 
7.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
7.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou todo 
o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar defeitos, danos de transporte, 
violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de identificação. 
 
8 - GARANTIA 
 
8.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 12 meses contados a partir da data de aplicação 
do material contra defeitos de fabricação.  
 
8.2 – Neste caso todo o material já utilizado e o que ainda estiver em estoque deverão ser 
substituídos dentro do prazo fixado pela fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito. 
 
 
9 – ANEXOS REFERENTES À ESSA ESPECIFICAÇÃO: 06 e 07.  
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a implantação de tachas refletivas viárias, 
calotas esféricas de resina e delimitadores de tráfego (gelo baiano). 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta Especificação é necessário consultar as Especificações Técnicas SETRAN 
ES 001/12, SETRAN ES 017/12, SETRAN ES 018/12 e SETRAN ES 019/12. 
 
3 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
3.1 - Equipamentos de aplicação: 
 
Serão de livre escolha da contratada e a quantidade deverá ser a necessária para execução dos 
serviços.  
Deverão ser aprovados pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito antes do início dos 
serviços. 
 
3.2 - Aplicação: 
   

3.2.1 - Aplicação do material: 
Os dispositivos devem ser aplicados nos locais e espaçamento indicados nos projetos. 
A fixação dos dispositivos no pavimento deve ser feita de forma adequada através de 
meios físicos e químicos (cola sintética e furação); 
Deve ser aplicado material de fixação em quantidade tal para promover uma perfeita 
aderência entre o dispositivo e o pavimento, sem que se formem ondulações e excesso 
de material colante; 

 
3.2.2 - Proteção: 
A sinalização aplicada deve ser protegida, até a perfeita adesão do material ao 
pavimento, de todo o tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será 
diretamente responsável e deve colocar sinais de aviso adequados. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a FORNECIMENTO de solvente de 
hidrocarbonetos para tintas de demarcação de vias urbanas. 
 
2 - DEFINIÇÃO 
 
Solvente: Produto que serve para dissolver a tinta de demarcação viária sem alterar as suas 
propriedades químicas com o objetivo de ajustar a sua viscosidade para que possam ser 
aplicadas com maior facilidade. 
 
3 – REQUISITOS GERAIS 
 
3.1 – O solvente deve ser fornecido para mistura em tintas acrílicas de demarcação viária. 
 
3.2 – O solvente, logo após a abertura do recipiente não deverá apresentar sedimentos ou 
materiais suspensos; 
 
3.3 – O solvente deve ter condições para ser misturado diretamente na tinta e nas máquinas 
apropriadas e ter a consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo 
qualquer.  
 
3.4 – O solvente não deve agredir os compostos das tintas, nem as micro esferas de vidro e 
nem o pavimento. 
 
3.5 – O solvente deve manter a integridade da tinta após sua mistura quanto à coesão e cor. 
 
3.6 – O solvente após a sua completa evaporação deve permitir que a tinta aplicada mantenha 
plasticidade e características de adesividade às micro esferas de vidro e ao pavimento, e 
produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou 
descascamento durante o período de vida útil; 
 
3.7 – O solvente não deve modificar suas características ou deteriorar-se, quando estocado, 
por um período mínimo de 6 meses após a data de entrega do material; 
 
3.8 – O solvente deve ser fornecido embalado em recipientes metálicos, retangulares ou 
cilíndricos, baldes ou latas, possuindo tampa removível com diâmetro suficiente para seu 
derramamento, trazendo em seu corpo as seguintes informações: 
l) Nome do produto; 
m) Nome comercial; 
n) Referência quanto à natureza química; 
o) Data de fabricação; 
p) Prazo de validade; 
q) Número do lote de fabricação; 
r) Nome e endereço do fabricante; 
s) Quantidade contida no recipiente, em litro; 
t) Número do pedido de compra ou da licitação. 
 
 
4- REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
4.1 - TOLUENE - TOLUENO / TOLUOL - Líquido incolor, com odor característico, obtido do 
fracionamento do petróleo aromático e do carvão (hulha), Fórmula (C6H5CH3). 
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Requisito Tolueno  
Aspecto a 18-25° C Livre de aspecto turvo e sedimentos 
Peso específico a 15° C 0.869-0.873 
Cor APHA Máximo 20 
Categoria de destilação a 760 mmHg, °C Máximo 1 incluindo 110.6° C 
Compostos de enxofre Livre de H2S e SO2 
Corrosão em lâmina de Cu (1/2 h a 100 °C) Não deve mostrar iridiscência nem depósito 

cinza ou negro ou descoloração 
Cor da lavagem ácida Máximo Standard N°2 
Acidez Ausência de ácidos livres  
Densidade 0,855-0,870 
Compostos não aromáticos, % em vol. Máximo 1.5 
 
5 - INSPEÇÃO: 
   
5.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
5.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
5.3 – Para as demais entregas, no ato do recebimento do material, a exclusivo critério da 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito poderão ser lacradas 2 (dois) baldes ou latas que 
serão enviados ao laboratório para nova análise atestando a qualidade do mesmo quanto aos 
itens exigidos.  

- Esta nova análise será à custa do fabricante. 
 
5.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
5.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, 
sem prejuízo da aplicação de sanções prevista nesta Norma.  
 
6 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
6.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitas. 
 
6.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para aceitação do material . 
 
6.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
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7 - GARANTIA 
 
7.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 12 meses contados a partir da data de 
aplicação do material para defeitos ou alterações químicas provocados pela mistura do mesmo 
à tinta. 
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1 - OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para o FORNECIMENTO de microesferas de 
vidro usadas em material para sinalização viária. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar a Norma NBR-6831 da ABNT. 
 
3 – DEFINIÇÃO 
 
Micro esferas de vidro: se comportam como minúsculas lentes que coletam e dividem a luz que 
incide sobre elas, em pequenos raios de luz que são redirecionados de volta à fonte que emitiu 
a luz obtendo assim a retrorreflexão. 
 
4 – REQUISITOS GERAIS 
 
4.1 – As micro esferas devem ser fornecidas para uso em tinta acrílica, à base de água e 
termoplástico para sinalização viária.  
 
4.2 – As micro esferas devem ter condições para serem aplicadas por máquinas apropriadas 
ou aspersão manual. 
 
4.3 – As micro esferas não devem modificar suas características ou deteriorar-se, quando 
estocada, por um período mínimo de 6 meses após a data de entrega do material; 
 
4.4 – As micro esferas devem ser acondicionadas em sacos plásticos devidamente fechados e 
lacrados, bem como em embalagens padronizadas, nas quais deve figurar em local visível e 
legível: 
i) Nome do fabricante; 
j) Nome do produto; 
k) Número do lote de fabricação; 
l) Data de fabricação; 
m) Tipo da micro esfera; 
n) Quantidade contida em quilos. 
 
4.5 – Devem ser fornecidas em sacos com 25 kg. 
 
4.6 – As micro esferas devem atender aos requisitos Quantitativos e Qualitativos, conforme a 
NBR 6831 da ABNT. 
 
4.6.1 - Para determinar a resistência ao cloreto de cálcio deve ser utilizada a NBR 6823. 
4.6.2 - Para determinar a resistência ao acido clorídrico deve ser utilizada a NBR 6824. 
4.6.3 - Para determinar a resistência à água deve ser utilizada a NBR 6825. 
4.6.4 - Para determinar a resistência ao sulfeto de sódio deve ser utilizada a NBR 6826. 
4.6.5 - Para determinar o teor de sílica deve ser utilizada a NBR 6828. 
4.6.6 - Para determinação da aparência e defeitos deve ser utilizada a NBR 6829. 
4.6.7 - Para determinar o índice de refração deve ser utilizada a NBR 6832. 
4.6.8 - Para determinar a densidade de massa deve ser utilizada a NBR 6833. 
4.6.9 - Para determinar a granulometria deve ser utilizada a NBR 6827. 
4.6.10 – A amostragem deve ser realizada de acordo com a NBR 6830. 
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5 - REQUISITOS ESPECÍFICOS 
5.1 Quanto ao uso e granulometria as micro esferas dividem-se nos seguintes grupos e 
subgrupos (ABNT 6831) 
 

GRUPO SUBGRUPO NOME POPULAR 
TIPO I A  

B 
PREMIX 

TIPO II A 
B 

DROPON 

TIPO III  DROPON-SUPER 
TIPO IV   
TIPO V   

 
5.2 – MICRO ESFERAS TIPO I-A 
 
- Usadas em TERMOPLÁSTICOS; 
Incorporadas à massa durante a fabricação de modo a permanecerem internas à película, 
permitindo a retrorrefletorização, apenas após o desgaste da superfície da película aplicada 
quando as micro esferas de vidro tornam-se expostas. 
 

PENEIRA N° ABERTURA µµµµm % PASSANDO 
20 850 100 
30 600 90-100 
50 300 18-35 
100 150 0-10 
200 75 0-2 

 
5.3 – MICRO ESFERAS TIPO I-B 
 
- Usadas em TINTA ACRÍLICA; 
Incorporadas antes de sua aplicação de modo a permanecerem internas à película, permitindo 
a retrorrefletorização, apenas após o desgaste da superfície da película aplicada quando as 
micro esferas de vidro tornam-se expostas. 
 

PENEIRA N° ABERTURA µµµµm % PASSANDO 
50 300 100 
70 212 85-100 
100 150 15-55 
230 63 0-10 

 
5.4 – MICRO ESFERAS TIPO II-A 
 
- Usadas em ESPESSURA SECA SUPERIOR A 0,4 mm ; 
Aplicadas por aspersão concomitantemente com o material aplicado, de modo a permanecer 
na superfície da película permitindo imediata retrorrefletorização. 
 

PENEIRA N° ABERTURA µµµµm % PASSANDO 
20 850 100 
30 600 80-100 
50 300 20-50 
100 150 0-10 
200 75 0-2 
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5.5– MICRO ESFERAS TIPO II-B 
 
- Usadas em ESPESSURA SECA INFERIOR A 0,4 mm ; 
Aplicadas por aspersão concomitantemente com o material aplicado, de modo a permanecer 
na superfície da película permitindo imediata retrorrefletorização. 
 
 

PENEIRA N° ABERTURA µµµµm % PASSANDO 
30 600 100 
40 425 90-100 
70 212 0-10 
100 150 0-5 

 
5.6 – MICRO ESFERAS TIPO III 
 
- Usadas em TINTA À BASE DE ÁGUA  
Aplicadas por aspersão concomitantemente com o material aplicado, de modo a permanecer 
na superfície da película permitindo imediata retrorrefletorização. Seu diâmetro maior rompe o 
filme de água que se forma sobre as faixas, permitindo que a luz dos faróis seja retrorrefletida, 
tornando a sinalização visível em dias de chuva. 
 

PENEIRA N° ABERTURA µµµµm % PASSANDO 
12 1700 100 
14 1400 95-100 
16 1180 80-95 
18 1000 10-50 
20 850 0-5 
25 710 0-2 

 
5.7 – MICRO ESFERAS TIPO IV E V 
 
- Usadas em TERMOPLÁSTICO  
Aplicadas por aspersão concomitantemente com o material aplicado, de modo a permanecer 
na superfície da película permitindo imediata retrorrefletorização. Seu diâmetro maior rompe o 
filme de água que se forma sobre as faixas, permitindo que a luz dos faróis seja retrorrefletida, 
tornando a sinalização visível em dias de chuva. 
 
 

PENEIRA N° ABERTURA µµµµm % PASSANDO 
  TIPO IV TIPO V 
8 2360 - 100 
10 2000 100 95-100 
12 1700 95-100 80-95 
14 1400 80-95 10-40 
16 1180 10-40 0-5 
18 1000 0-5 0-2 
20 850 0-2 - 

 
6 - ENSAIOS 
 
6.1 - Quantitativos: 
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Requisitos microesferas mínimo máximo 
Teor de sílica 65%  
Teor de chumbo  0,01% 
Quebradas  3% 
Deformadas  30% 
Refração 1,5  
Densidade da massa 2,4 2,6 

 
 
 
 
6.2 – Qualitativos: 
 

Requisitos micro esferas  
Cloreto de Cálcio Não embaçar 
Acido clorídrico Não embaçar 
Resistência à água Não embaçar 
Sulfeto de sódio Não embaçar 

 
 
7 - INSPEÇÃO: 
   
7.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
7.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
7.3 – Para as demais entregas, no ato do recebimento do material, a exclusivo critério da 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito poderá ser lacrado 1 (um) saco que será enviado a 
laboratório para nova análise atestando a qualidade do mesmo, quanto aos itens exigidos.  

- Esta nova análise será à custa do fabricante. 
 
7.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
7.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, 
sem prejuízo da aplicação de sanções previstas nesta especificação.  
 
 
8 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
8.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitos. 
 
8.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para aceitação do material. 
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8.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
9 - GARANTIA 
 
9.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 12 meses contados à partir da data de 
aplicação do material contra falta de aderência, baixo poder de cobertura ou qualquer alteração 
na integridade ou qualidade das micro esferas. 
 
9.2 – Neste caso todo o trecho deverá ser repintado dentro do prazo fixado pela fiscalização 
sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
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1 - OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a remoção de sinalização horizontal que foi 
aplicada com material termoplástico pelo processo de aspersão e de extrusão, laminado ou 
tinta fria em vias urbanas. 
 
2 - REQUISITOS GERAIS  
 
2.1 - A remoção deverá ser aplicada nos locais determinados pelos projetos. 
 
2.2 - Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança do 
Ministério do Trabalho, os funcionários deverão apresentar-se uniformizados e portarem crachá 
de identificação preso ao uniforme em local visível. 
 
2.3 – A remoção da sinalização deverá ser executada por método que agrida o menos possível 
o pavimento. 
 
2.4 – Após à remoção, a contratada deverá limpar devidamente a superfície utilizando qualquer 
método de sua escolha como: escovas, vassouras, compressores, ventiladores, etc. 
 
2.5 – A superfície que sofreu a remoção deverá apresentar condições de receber uma nova 
sinalização em seguida. 
 
2.6 - No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada em relação à geometria do 
local, qualidade do piso ou outro fator que implique na execução da sinalização incompatível 
com a existente, esta deverá comunicar imediatamente a Fiscalização para as providências 
necessárias. 
 
2.7 - Todos os serviços de remoção de sinalização horizontal somente deverão ser iniciados, 
após a instalação de sinalização de segurança, de fornecimento da contratada (cones, 
cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes). 
 
2.8 - Durante a execução dos serviços de retirada da sinalização horizontal serão realizadas 
inspeções e vistorias pela fiscalização da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito verificada 
a concordância dos materiais utilizados e a execução dos serviços com as Especificações 
Técnicas. O não atendimento a qualquer um dos itens constantes nas respectivas 
Especificações resultará no impedimento do início ou continuidade da jornada de trabalho, até 
que as irregularidades constatadas sejam eliminadas. Os serviços poderão ser rejeitados e 
sujeitos a serem refeitos sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, 
caso não atendam as Especificações Técnicas. 
 
2.9 - Sempre que um projeto não puder ser cumprido integralmente dentro do prazo 
programado, por ocorrência de imprevistos de qualquer natureza a contratada deverá 
comunicar o fato imediatamente à Fiscalização e retornar ao local tantas vezes quanto 
necessário para  sua conclusão. 
 
3  - METODOLOGIA: 
 
A sinalização poderá ser retirada por qualquer um dos métodos descritos a seguir: 
 
3.1 - Método Mecânico: 
 
Poderá ser utilizado tanto para remoção de termoplástico, laminado bem como para tinta fria. 
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Deverá ser executado através de lixadeira (fresa) mecânica que percorrerá o trecho o qual se 
queira extrair a sinalização.  
3.2 - Método Manual: 
 
Utilizado exclusivamente para remoção de termoplástico. 
Deverá ser executado com machado de aço através do “quebramento” do material aplicado. 
Após a sua execução a superfície deverá ser limpa e receber uma cobertura com tinta acrílica 
preta. 
 
3.3 -  Método Químico: 
 
Utilizado para remoção de tinta acrílica ou à base de água. 
Deverá ser executado com a aplicação de solventes que dissolvam a tinta e permitam a sua 
remoção. Deverá ser aplicada tantas demãos quanto forem necessárias até sua completa 
remoção sem que haja agressão ao pavimento. Após execução, a superfície deverá ser limpa e 
receber uma cobertura com tinta acrílica preta . 
 
3.4 – Método de Queima: 
Poderá ser utilizado tanto para remoção de termoplástico, laminado bem como para tinta fria. 
Será admitido a queima do asfalto para a retirada do material, desde que: 
Se tome as devidas precauções para agredir o menos possível o pavimento,  
Em locais em que comprovadamente este seja o método que garanta os melhores resultados 

no que tange a qualidade da remoção, 
Em locais em que se evite repetidas interferências no tráfego para constantes reaplicações de 

nova camada de recobrimento de tinta preta.    
 
4 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
4.4.4 – Execução : 
A remoção deve ser aplicada nos locais e com as dimensões e espaçamento indicados nos 
projetos. 
As sinalizações existentes devem ser recobertas não deixando quaisquer marcas e falhas que 
possam prejudicar a nova sinalização. 
 
4.4.5 - Proteção: 
A sinalização aplicada deve ser protegida, até a perfeita adesão do material ao pavimento, de 
todo o tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será diretamente responsável e 
deve colocar sinais  de aviso adequados. 
 
4.4.6 - Medição:  
Para efeito de medição, os serviços serão considerados concluídos depois de executados 
todos os serviços solicitados e recolhidos todo o entulho ou sobras de materiais resultante da 
execução dos mesmos. 
 
Nos serviços executados, a apuração das quantidades (medições) será calculada tomando-se 
por base as áreas efetivamente pintadas, conforme descrito na Especificação Técnica 
SETRAN - ES 024/12. 
 
5 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
5.1 - Se no decorrer do contrato for desenvolvido outro método de remoção de sinalização 
horizontal, antes do mesmo ser utilizado, deverá a contratada promover uma demonstração do 
mesmo, sem custos a SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito.  
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5.2 - No caso do método ser aprovado, a Secretaria Municipal de Trânsito emitirá um laudo 
técnico atestando a eficiência do mesmo. O respectivo laudo só terá validade para este 
contrato específico com seu prazo expirando no final do contrato, sem possibilidade de 
prorrogação. O laudo não servirá para outros contratos de outras contratantes. 
 
5.3 – Os custos da remoção serão divididos da seguinte forma: 
 
Quando for solicitado pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito os custos serão 
debitados dos valores de contrato, conforme o preço unitário estabelecido em contrato. 
 
Quando for utilizado para correção de aplicação/execução de serviços realizados 
erroneamente pela contratada, a remoção não será debitada dos valores de contrato.  
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1 - OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa padrões para a medição de sinalização horizontal em vias urbanas, 
bem como dispositivos de resina (tachas, calotas e delimitadores). 
 
2 - REQUISITOS 
 
2.1 – Cálculo das medições linhas retas: 
 
Retenção – (Largura = 0,40 m) x comprimento, cor branco. 
 
Aproximação – (Largura = 0,10 m) x comprimento, cor branco. 
                           (Largura = 0,15 m) x comprimento, cor amarelo. 
 
Faixas de pedestres – (Largura = 0,40 m) x comprimento x número de faixas, espaçamento de 
0,80 m uma da outra, cor branco. 
 
Balizamentos – (Largura = 0,10 m) x comprimento, cor branco, padrão 4,00 m pintados e 8,00 
sem pintura. 
 
Estacionamentos – (Largura = 0,10 m) x comprimento, cor branco. 
 
Proibição de estacionamento – (Largura = 0,15 m ou 0,10 m) x comprimento, cor amarelo, 
afastada de 0,20 m a 0,25 m do meio fio. 
 
Embarque e desembarque – (Largura = 0,15 m) x comprimento, cor amarelo, afastada de 
0,20 m a 0,25 m do meio fio. 
 
Ponto de ônibus – (Largura = 0,20 m) x comprimento cor amarelo, afastada de 0,20 m a 0,25 
m do meio fio. 
 
Estação Tubo – (Largura = 0,25 m) x comprimento, cor amarelo (ver detalhe específico). 
 
Zebrado – Bordo (Largura = 0,10 m) x comprimento 

 Zebras (Largura = 0,40 m) x comprimento x 1,20 (20% a mais devido a dificuldade 
de execução), pode ser na cor amarelo ou branco. 

 
Lombadas - (Número de faixas) x comprimento x (Largura = 0,40 m), cor amarelo. 
 
2.2 Legendas e símbolos especiais: 
 
Legendas –  PARE ................................................................... 3,50 m² 
                     ESCOLA  ............................................................. 5,00 m² 
                     CURVA  ............................................................... 4,50 m² 
                    DEVAGAR ........................................................... 6,10 m² 
                    ATENÇÃO ........................................................... 6,50 m² 
                    30 km/h , 40 km/h , 60 km/h , 70 km/h .............. 5,50 m² 
                    Setas (todos os tipos) ....................................... 2,50 m²  
 Seta Grande (MOF) ............................................ 5,00 m² 
 Outras Legendas ............................................... 1,50 m² por letra 
                         TAXI ..................................................................... 0,85 m² 
                         CARGA /DESCARGA ......................................... 3,35 m² 
                         MOTOS ................................................................ 1,25 m² 
                         IDOSO ................................................................. 1,25 m² 
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                         OLHE + 1 seta .................................................... 1,00 m² 
 OLHE + 2 setas .................................................. 1,25 m² 
Ciclovia -  PARE ................................................................... 0,85m² 
 Bicicleta .............................................................. 0,70 m² 
 Pedestre .............................................................. 0,55 m² 
 Seta ..................................................................... 1,00 m² 
 
Símbolos –  Pictograma de deficientes 
  Tinta Azul ................................................ 1,00 m² 
  Tinta Branca ............................................ 0,50 m² 
  Pictograma ambulância 
  Tinta Branca ............................................ 1,20 m² 
  Tinta Vermelha ........................................ 0,50 m² 
 
2.3 – Dispositivos de resina 
 
Tachões , tachas e delimitadores – Contagem das unidades implantadas. 
 
3 – QUALIDADE DA APLICAÇÃO 
 
O local somente será considerado concluído e medido, se estiver com todos os 
recortes e acabamentos necessários executados e procedidos à varrição e 
recolhimento de todos os resíduos.  
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1 - OBJETIVO:  
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para o fornecimento e aplicação de sinalização 
material plástico a frio à base de resinas metacrílicas e o agente endurecedor, aplicado pelo 
processo manual a rolo, rodo, espátula ou desempenadeira. 
 
2 – CONDIÇÕES GERAIS: 
 
2.1 – O plástico a frio deverá ser fabricado com materiais que resistam aos impactos, dilatação 
e movimentação do pavimento. 
 
2.2 – O plástico a frio deve ser inerte a intempéries, combustíveis e lubrificantes. 
 
2.3 – O plástico a frio não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 
 
2.4 – O plástico a frio depois de aplicado no pavimento deve permitir a liberação do tráfego em 
no máximo 60 minutos. 
 
2.5 – A natureza química do plástico a frio deve ser à base de resinas metacrílicas, pigmentos 
orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais, aditivos e o agente endurecedor (em pó – estado 
físico sólido). 
 
2.6 – Para fins de fornecimento o plástico a frio deverá ser acondicionado em dois recipientes 
separados perfeitamente identificados como: 
 COMPONENTE “A” – PLÁSTICO A FRIO 
 COMPONENTE “B” – AGENTE ENDURECEDOR. 
 
2.7 – Os respectivos recipientes deverão ser fornecidos em volume tal que permita apenas a 
mistura direta por parte do aplicador de “A” + “B” sem necessidade de dosagem posterior.  
 
2.8 – O plástico a frio deve ser entregue em dois estados (líquido “plástico”, solido/pó, “agente 
endurecedor”), estes dois componentes depois de perfeita adição e homogeneização ao ser 
aplicado deve formar um filme 100% solido, sem evaporação de solventes, mantendo a 
espessura úmida igual à espessura seca. 
 
2.9 – Os pigmentos do plástico a frio a serem utilizados podem ser combinações deles, desde 
que satisfaçam as exigências dessa especificação. 
 
2.10 – O plástico a frio não pode conter em sua estrutura química solvente orgânicos. 
 
2.11 – Todo o material fornecido, deverá possuir selo de segurança - lacre, não reutilizável.  
 
2.12 – O componente antiderrapante deve ter aparência granular, prismática e compacta, cor 
branca ou incolor, apresentando dureza mínima  7 na escala Mosh e com granulometria de 1 a 
3 mm. 
 
3 – REQUISITOS PARA O PLÁSTICO A FRIO: 
 
3.1 – O plástico a frio pode ser nas cores branco, amarelo, vermelho, azul e preto. 
 
3.2 – O plástico a frio após a abertura do recipiente do componente líquido não deverá 
apresentar endurecimento, sedimentos, natas ou grumos; 
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3.3 – O plástico a frio não deve modificar suas características ou deteriorar-se quando 
armazenado por um período de no mínimo seis meses, após a data de fabricação. 
 
3.4 – O plástico a frio deve assegurar qualidade e integridade de cor, mesmo sob constante 
ação de raios ultravioleta e intemperismo natural. 
 
3.5 – O plástico a frio não deve causar desconforto ao aplicador. Eventuais características de 
toxidade devem estar expressas claramente na embalagem, de acordo com a legislação 
vigente. 
 
3.6 – O plástico a frio deve ser fornecido para aplicação em superfícies betuminosas ou de 
concreto de cimento Portland. 
 
3.7 – O plástico a frio deve ser suscetível de rejuvenescimento, mediante aplicação de nova 
camada do mesmo material ou de outro produto, desde que ele tenha as características 
compatíveis com o plástico a frio, como: tintas acrílicas ou metacrilicas a base de solventes ou 
emulsionadas em água.     
 
3.8 – O componente líquido do plástico a frio deve ser fornecido em baldes de 25 kg e o agente 
endurecedor em sacos plásticos devidamente fechados, correspondente a 2 % do componente 
líquido. As embalagens devem ser padronizadas, e nelas devem constar as seguintes 
informações: 
 
3.8.1 - Componente líquido:  
 
j) Cor do material; 
k) Nome do fabricante; 
l) Nome do produto; 
m) Componente líquido / plástico a frio; 
n) Natureza química do produto; 
o)  Número e lote de fabricação; 
p) Prazo de validade; 
q) Quantidade em litros; 
r) Data de fabricação; 
 
3.8.2 – Componente sólido – Agente endurecedor 
 
a)    Nome do fabricante; 
j) Nome do produto; 
k) Natureza química do produto; 
l) Número e lote de fabricação; 
m) Prazo de validade; 
n) Quantidade em kg; 
o) Data de fabricação; 
p) Número do lote de fabricação; 
q) Estado físico; 
 
3.9 – O plástico a frio não deve modificar suas características ou deteriorar-se, quando 
estocado em ambiente seco, longe de fontes de ignição, e em temperatura de no máximo 35˚ C 
dentro do seu prazo de validade 
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4 – REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

4.1 - Componente líquido 

 
Ensaios Quantitativos   Mínimo Máximo 
Determinação da massa especifica  g/cm³ 1,40 1,80 
Viscosidade Krebs Stormer, UK 120 140 

         
Ensaio Qualitativo Exigido 

Estabilidade de armazenagem 
 
 

Identificação do veiculo 

Isento de grumos, sedimentos ou natas. 
 
O espectrograma de absorção de radiações infravermelhas 
deve apresentar bandas características de resinas 
metacrilicas 
 

 
  4.2 - Componente Líquido + Componente sólido (agente endurecedor) 
      

Ensaios Quantitativos Mínimo Máximo 
Dureza Shore D após 24 horas 10 - 
Determinação da resistência à abrasão - 0,35 

     
Ensaios Qualitativos Exigido 

Cor Munsel Highway  
                                              Plástico a frio branco N9,5 
                                              Plástico a frio amarelo 10YR7,5/14 
                                              Plástico a frio vermelho 7,5R4/14 
                                              Plástico a frio azul 5PB2/8 
                                              Plástico a frio preto N0,5 
Resistência a luz  100 horas Inalterada 

 
5 – Requisitos Gerais para aplicação do plástico a frio 
 
5.1 – O plástico a frio deve ser aplicado nas seguintes condições: 
a) temperatura ambiente entre 5° C e 40° C e do pavimento entre 10° C e 45° C; 
b) umidade relativa do ar de até 80%; 
 
5.2 - O plástico a frio deve ser aplicado com espessura de 1,0 a 2,0 mm com rolo de lã, rodo, 
desempenadeira ou espátula. 
 
5.3 – O plástico a frio quando aplicado na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente 
o pavimento e permitir a liberação do tráfego no período máximo de tempo de 60 minutos. 
 
5.4 – O plástico a frio deve manter integralmente a sua coesão e cor, após aplicação no 
pavimento; 
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5.5 – O plástico a frio aplicado, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e 
características de adesividade às micro esferas antiderrapantes de vidro e ao pavimento, e 
produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou 
descascamento durante o período de vida útil; 
 
5.6 – O plástico a frio quando aplicado sobre superfície betuminosa, não deve apresentar 
sangria nem exercer qualquer ação que danifique o pavimento; 
 
5.7 – Após a aplicação no pavimento deve-se aspergir sobre a superfície ainda úmida na 
proporção de 250 g/m²  as micro esferas antiderrapantes. Posteriormente deve ser aplicada a 
segunda camada de plástico a frio. 
O produto devera ser aplicado antes do Pot Life de acordo com a tabela abaixo. 
 
Temperatura 
ambiente (ºC) 

Pó endurecedor      
(% em peso) 

Tempo de manuseio 
Pot Life (min.) 

Tempo de cura total 
(min.) 

            + 10             2,0               15            55 
            +20             1,5               10            45 
            +30             0,7                15            40 
 
OBS: em caso de temperaturas inferiores, acrescentar 2 % de agente endurecedor. 
 
6 - INSPEÇÃO: 
   
6.1 – Será exigido do fabricante junto com a entrega, laudo emitido pelo TECPAR - Instituto de 
Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão Bauer da Qualidade ou ainda 
pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia atestando a qualidade do material. 
 
6.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
6.3 – Durante a realização do serviço, a exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito poderão ser lacrados 1 (um) balde do componente líquido e 1 (uma) lata do agente 
endurecedor, que serão enviados a laboratório para nova analise atestando a qualidade do 
mesmo quanto aos itens exigidos.  

- Esta nova analise será à custa do fabricante. 
 
6.4 – No caso de rejeição, será recusado todo o material a ser utilizado e a empresa aplicadora 
terá 15 (quinze) dias úteis para fornecer novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
6.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta Especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito - Secretaria Municipal de Transito cancelará os trabalhos e 
revogará o lote dos referidos serviços, sem prejuízo da aplicação de sanções previstas nesta 
Especificação. 
 
7 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
7.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitos 
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7.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para aceitação do material. 
 
7.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento, como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
8 - GARANTIA 
 
8.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 12 meses contados a partir da data de 
aplicação do material contra falta de aderência, baixo poder de cobertura ou qualquer alteração 
na integridade ou qualidade do filme de tinta. 
 
8.2 – Neste caso todo o trecho deverá ser repintado dentro do prazo fixado pela fiscalização 
sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito 
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03. SINALIZAÇÃO VERTICAL 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação técnica fixa condições exigíveis para o fornecimento de películas para 
utilização em sinalização vertical para confecção de placas de aço ou de alumínio. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta Especificação é necessário consultar a norma técnica NBR 14644. 
 
3 - REQUISITOS GERAIS: 
 
3.1 - A película deverá ser fabricada com materiais que resistam a impactos e dilatação. 
 
3.2 – A película deve ser fornecida para uso em chapa metálica de aço carbono ou de 
alumínio. 
 
3.3 – A película depois de aplicada deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante lavagem 
sem alterar as suas características; 
 
3.4 - A película deve ser inerte à intempéries, combustíveis, lubrificantes, detergentes ou 
sabões. 
 
3.5 - A película deve apresentar boas condições de trabalho e suportar temperaturas de até 80º 
C, sem sofrer deformações. 
 
3.6 - A película não deve possuir capacidade destrutiva do aço ou alumínio. 
 
3.7 - A película após a aplicação na chapa de aço ou alumínio deve manter a sua coesão, cor e 
retrorrefletância. 
 
3.8 - A película deverá ser fabricada para atender a retrorrefletância exigida conforme o TIPO 
exigido. 
 
3.9 – A película deve possuir um adesivo sensível à pressão, protegido por filme protetor 
siliconizado, que deve aderir à superfície a ser aplicada sem a necessidade de camadas 
adicionais de adesivo. 
 
3.10 – O filme protetor deve ser removível pela ação do descascamento sem a necessidade de 
ser embebido em água ou solvente. 
 
3.11 – A película aplicada na chapa, após secagem física total do adesivo, deve apresentar 
aderência suficiente para impedir o arrancamento intencional por vandalismo. 
 
3.12 – A película não deve modificar suas características ou deteriorar-se, quando estocada, 
por um período mínimo de 12 meses após a data de entrega do material; 
 
3.13 - A película deverá ser acondicionada em embalagem adequada e lacrada, protegida do 
sol e umidade, na qual deve figurar, na face externa em local visível, uma etiqueta que 
contenha as seguintes informações:  
a) Nome do fabricante; 
b) Nome do produto; 
c) Número do lote de fabricação; 
d) Data da fabricação; 
e) Cor (nome e código Munsell) ; 
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f) Quantidade contida em metro (m); 
g) Largura da película; 
h) Prazo de validade; 
i) Número desta Especificação; 
 
4 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
4.1 Quanto ao uso e materiais empregados as películas dividem-se nos seguintes grupos e 
subgrupos (ABNT 14644) 
 
PELÍCULA GRUPO SUBGRUPO NOME POPULAR 
Películas refletivas TIPO I 

TIPO I 
A  
B 

GT – Grau Técnico 
Grau super engenharia 

Películas refletivas TIPO II  AI – Alta Intensidade 
Películas refletivas TIPO III  Alta intensidade prismática 
Películas não refletivas TIPO IV   
Películas não refletivas TIPO V   

 
 
4.2 – PELÍCULAS REFLETIVAS TIPO I 
 
4.2.1 – Películas Refletivas TIPO I-A 
As películas refletivas TIPO I-A são constituídas por lentes micro esféricas, agregadas a uma 
resina sintética espelhadas por filme metalizado e recobertas por um plástico transparente e 
flexível, que lhe confere uma superfície lisa e plana, que permite apresentar a mesma cor, quer 
durante o dia, quer a noite, quando observadas à luz dos faróis de um veículo. 
 
As películas refletivas TIPO I-A devem apresentar os valores mínimos de coeficiente de 
retrorrefletorização (medidas em candela por lux por metro quadrado cd . lx-¹ . m-²) constantes 
na tabela a seguir: 
 
Ângulo de 
Observação 

Ângulo de 
Entrada 

Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom 

0,2 -4 70 50 25 9,0 14 4 1 
0,2 +30 30 22 7 3,5 6 1,7 0,3 
0,5 -4 30 25 13 4,5 7,5 2 0,3 
0,5 +30 15 13 4 2,2 3 0,8 0,2 

 
4.2.2 – Películas Refletivas TIPO I-B 
As películas refletivas TIPO I-B são constituídas por lentes micro esféricas, de melhor 
qualidade que as do TIPO I-A agregadas a uma resina sintética espelhadas por filme 
metalizado e recobertas por um plástico transparente e flexível, que lhe confere uma superfície 
lisa e plana, que permite apresentar a mesma cor, quer durante o dia, quer à noite, quando 
observadas à luz dos faróis de um veículo. 
 
As películas refletivas TIPO I-B devem apresentar os valores mínimos de coeficiente de 
retrorrefletorização (medidas em candela por lux por metro quadrado cd . lx-¹ . m-²) constantes 
na tabela a seguir: 
 
Ângulo de 
Observação 

Ângulo de 
Entrada 

Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom 

0,2 -4 140 100 60 30 30 10 5 
0,2 +30 60 36 22 10 12 4 2 
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0,5 -4 50 33 20 9 10 3 2 
0,5 +30 28 20 12 6 6 2 1 

 
 
 
 
4.3 – PELÍCULAS REFLETIVAS TIPO II 
 
As películas refletivas TIPO II são constituídas por micro esferas de vidro agregadas a uma 
resina sintética e encapsuladas em uma camada de ar, cobertas por um plástico transparente e 
flexível, que lhe confere uma superfície lisa e plana, que permite apresentar a mesma cor, quer 
durante o dia, quer à noite, quando observadas à luz dos faróis de um veículo. 
 
As películas refletivas TIPO II devem apresentar os valores mínimos de coeficiente de 
retrorrefletorização (medidas em candela por lux por metro quadrado cd . lx-¹ . m-²) constantes 
na tabela a seguir: 
 
Ângulo de 
Observação 

Ângulo de 
Entrada 

Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom 

0,1 -4 300 200 120 54 54 24 14 
0,1 +30 180 120 72 32 32 14 10 
0,2 -4 250 170 100 45 45 20 12 
0,2 +30 150 100 60 25 25 11 8,5 
0,5 -4 95 62 30 15 15 7,5 5 
0,5 +30 65 45 25 10 10 5,0 3,5 

 
4. 4 – PELÍCULAS REFLETIVAS TIPO III 
 
4.4.1 – Películas Refletivas TIPO III 
As películas refletivas TIPO III são constituídas por lentes prismáticas não metalizadas, 
gravadas em uma resina sintética transparente e selada em uma camada de ar por uma fina 
camada de resina, que lhe confere uma superfície lisa e plana, permitindo apresentar a mesma 
cor, quer durante o dia, quer a noite, quando observadas à luz dos faróis de um veículo. 
As cores fluorescentes proporcionam impacto visual ao motorista quando dirigindo o veículo, 
durante o período diurno ou noturno, sob condições de baixa visibilidade, e até mesmo durante 
o amanhecer, entardecer ou quando na presença de neblina. 
 
As películas refletivas TIPO III devem apresentar os valores mínimos de coeficiente de 
retrorrefletorização (medidas em candela por lux por metro quadrado cd . lx-¹ . m-²) constantes 
na tabela a seguir: 
 

Ângulo de 
Observação 

Ângulo 
de 

Entrada 

Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom Amarela lima 
limão 

fluorescente 

Amarela 
fluorescente 

Laranja 
Fluorescente 

0,1 -4 500 380 200 70 90 42 25 400 300 150 
0,1 +30 240 175 94 32 42 20 12 185 140 70 
0,2 -4 360 270 145 50 65 30 18 290 220 105 
0,2 +30 170 135 68 25 30 14 8.5 135 100 50 
0,5 -4 150 110 60 21 27 13 7.5 120 90 45 
0,5 +30 72 54 28 10 13 6 3.5 55 40 22 

 
4.5 – PELÍCULAS NÃO RETRORREFLETIVAS TIPO IV 
 
4.5.1 – Películas não retrorrefletivas TIPO IV-A 
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As películas não retrorrefletivas TIPO IV-A são constituídas por um filme plástico vinílico com 
plastificante polimérico destinado a produção de tarjas legendas e símbolos em placas de 
sinalização. As películas devem possuir um adesivo sensível a pressão, protegido por um filme 
de fácil remoção. É utilizado na cor preta e destinado à aplicação sobre superfície de películas 
retrorrefletivas de todos os tipos. 
 
 
 
 
4.6 – PELÍCULAS NÃO RETRORREFLETIVAS COLORIDAS TRANSLÚCIDAS TIPO V 
 
As películas não retrorrefletivas coloridas translúcidas TIPO V são constituídas por um filme 
plástico especialmente projetado para a fabricação de sinais produzidos por corte eletrônico. É 
destinada à aplicação sobre superfície branca de qualquer película retrorrefletiva.  
 
A retrorrefletividade da composição do filme translúcido colorido para corte eletrônico, aplicado 
sobre película retrorrefletiva branca, deve apresentar as porcentagens expressas na tabela 
abaixo: 
 
Cor do filme plástico Mínimo% Máximo% 
Verde 13 20 
Azul 6,5 20 
Vermelha 14 24 
Amarela z 80 
Laranja 30 50 
Marrom 5 20 
 
5- ENSAIOS  
 
5.1 – Para determinação do encolhimento, flexibilidade, resistência ao impacto, adesividade e 
intemperismo deve ser utilizada a NBR 14644. 
 
5.2 - Quantitativos: 
 

Requisitos Quantitativos-Película Mínimo Máximo 
Encolhimento (mm após 24 h)  3,18 

 
5.3 – Qualitativos: 
 

Requisitos Qualitativos-Película  
Flexibilidade inalterada 
Resistência ao impacto inalterada 
Adesivo  inalterada 
Intemperismo 

TIPO    I 
TIPO   II 
TIPO  III 

Redução máxima da retrorrefletância: 
50% 
80% 
80% 

 
5.4 - A medida da retrorrefletorização será efetuada por funcionário da SETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito ou empresa contratada, com aparelhos do tipo: 
Retroflectomer 710 da Erichsen/1.p.1 ou  
Mirolux 12 da Miro-Bran Assemblers, INC. 
- Essa medição inicial será de responsabilidade da contratada.  
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6 - INSPEÇÃO 
 
6.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
6.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e Qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
6.3 – Para as demais entregas, no ato da entrega do material, a exclusivo critério da SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito, poderá ser realizado novo ensaio laboratorial do material 
recebido em um ou mais requisitos exigidos. 
        - Os custos desses ensaios serão por conta do fabricante. 
 
6.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo com as 
referidas exigências. 
 
6.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, 
sem prejuízo da aplicação de sanções previstas nesta especificação.  
 
7 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
7.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitas. 
 
7.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
7.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
8 - GARANTIA 
 
8.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 5 ANOS contados a partir da data de 
aplicação do material contra falta de aderência, desbotamento da cor, ou qualquer alteração na 
integridade ou qualidade da película. 
 
8.2 – Neste caso todo o material já utilizado e o que ainda estiver em estoque deverão ser 
substituídos dentro do prazo fixado pela fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação técnica fixa condições exigíveis para o fornecimento de chapas de aço para 
confecção de placas de sinalização viária. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta Especificação é necessário consultar a norma técnica NBR 11904. 
 
3 - REQUISITOS GERAIS: 
 
3.1 As chapas de aço devem ser atender a uma das ligas/ têmperas abaixo: 
 

Designação NB Espessura 
1010 1,25 mm 
1020 1,25 mm 

 
3.2 – As chapas de aço devem ser fornecidas em unidades planas de 2000 x 1000 mm; 
 
3.3 - As chapas devem ser fabricadas em aço carbono zincadas pelo processo contínuo de 
imersão a quente, atendendo à NBR 7008. 
 
3.4 – As chapas de aço devem ser isentas de defeitos superficiais que prejudiquem sua 
utilização; 
 
3.5 - As chapas de aço devem apresentar superfície lisa dos dois lados; 
 
3.6 - As chapas de aço devem ser isentas de empolamentos, manchas e oxidação;  
 
3.7 - As chapas de aço devem ser embaladas de forma a não sofrer danos durante o transporte 
e o manuseio; 
 
3.8 – As chapas deverão ser fornecidas com uma das faces pintadas na cor preto semi-fosco. 
 
3.9 - Deve constar na embalagem etiqueta contendo:  
a) Nome do fornecedor,  
b) Cor,  
c) Dimensões da chapa,  
d) Quantidade de chapas,  
e) Data de fabricação  
f) Número de identificação do lote. 
 

4 – CONDIÇÃO ESPECÍFICA: 
 
4.1 – As chapas devem atender aos seguintes requisitos qualitativos: 
 
Chapa Mínimo Máximo Documentos a utilizar 
Espessura do Revestimento 0,025 mm  NBR 7397 
Brilho a 60° 40 50 ASTM D 523 
Dureza ao revestimento Hb  NBR 7527 
Flexibilidade 8e   
Aderência  GR 1 NBR 11003 
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Resistência ao impacto 18 j  ASTM D 2794 
Resistência à névoa salina 1000 h  NBR 8094 
Resistência à umidade 240 h  NBR 7351 
Intemperismo 3000 h  ASTM G 23 
Resistência a SO2 (2L) 5 h  NBR 8096 

 
5 - CONTROLE DE QUALIDADE DAS CHAPAS: 
 
A amostragem para os ensaios de composição química e propriedades mecânicas, deve ser de 
1 (uma) amostra para cada lote de 500 (quinhentas) chapas ou fração. 
 
5.1 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito poderá ser realizado 
novo ensaio laboratorial do material recebido em um ou mais requisitos exigidos. 
        - Os custos desses ensaios serão por conta do fabricante/fornecedor 
 
6 - INSPEÇÃO 
 
6.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 

6.1.1 - A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, a seu critério, poderá durante o 
período do recebimento provisório das demais entregas, escolher aleatoriamente uma 
unidade do material entregue constante nesta especificação técnica e solicitar um novo 
laudo técnico ao TECPAR, ou outro instituto de reconhecida credibilidade, correndo por 
conta da empresa vencedora as despesas decorrentes da emissão deste novo laudo. 

 
6.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
6.3 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
6.4 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, 
sem prejuízo da aplicação de sanções previstas nesta especificação.  
 
7 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
7.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitas. 
 
7.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
7.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
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de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
8 - GARANTIA 
 
8.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 5 anos contados a partir da data de aplicação 
do material contra defeitos de fabricação. 
 
8.2 – Neste caso todo o material já utilizado e o que ainda estiver em estoque deverão ser 
substituídos dentro do prazo fixado pela fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito. 



 
 

SETRAN - ES 027/12 - FORNECIMENTO DE CHAPAS DE ALUMÍNIO PARA 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

Reprodução Proibida                                                                                                          Página 96 de 341 
 

1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação técnica fixa condições exigíveis para o fornecimento de chapas de alumínio 
para confecção de placas de sinalização viária. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta Especificação é necessário consultar as normas técnicas NBR 7556, NBR 
7823, NBR 6999, NBR 7549. 
 
3 - REQUISITOS GERAIS: 
 
3.2 As chapas de Alumínio devem atender a uma das ligas/ têmperas abaixo: 
 

Designação Têmpera Espessura 
5052 H38 1,25 mm 
5086 H34 1,25 mm 
5154 H36 1,25 mm 
5254 H36 1,25 mm 

 
3.1 – As chapas de alumínio devem ser fornecidas em unidades planas de 1500 x 1000 mm; 
 
3.2 - As chapas de alumínio devem ser isentas de defeitos superficiais que prejudiquem sua 
utilização; 
 
3.3 - As chapas de alumínio devem ter acabamento brilhante dos dois lados; 
 
3.4 - As tolerâncias dimensionais das chapas de alumínio devem atender a NBR 6999. 
 
3.5 - As chapas de alumínio devem ser isentas de empolamentos, manchas e oxidação;  
 
3.6 – As chapas de alumínio devem ser embaladas de forma a não sofrer danos durante o 
transporte e o manuseio; 
 
3.7 - Deve constar na embalagem etiqueta contendo: 
a) Liga e têmpera,  
b) Dimensões da chapa em milímetros,  
c) Quantidade (massa total em quilogramas ou números de peças) 
d) Nome ou marca do fabricante 
e) Número da ordem de compra 
f) Número do lote. 
 
4  - CONTROLE DE QUALIDADE DAS CHAPAS: 
 
4.1 - A amostragem para os ensaios de composição química e propriedades mecânicas, deve 
ser de 1 (uma) amostra para cada lote de 250 (duzentos e cinquenta) chapas ou fração. 
 
4.2 - Ensaios: 
 
a) A composição química do material deve ser determinada segundo a ASTM-E-34. 
b) As propriedades mecânicas devem ser determinadas segundo a NBR 7549. 
Os resultados obtidos nos ensaios devem satisfazer ao exigido nas NBR 7556 e 7823 quanto à 
ligas e têmperas. 
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5 - INSPEÇÃO 
 
5.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
5.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
5.3 – Para as demais entregas, a exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito poderá ser realizado novo ensaio laboratorial do material recebido em um ou mais 
requisitos exigidos. 
      - Os custos desses ensaios será à custa do fabricante. 
 
5.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
5.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta Norma, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, sem 
prejuízo da aplicação de sanções prevista nesta Norma.  
 
6 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
6.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitas. 
 
6.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
6.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
7 - GARANTIA 
 
7.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 5 anos contados a partir da data de aplicação 
do material contra defeitos de fabricação. 
 
7.2 – Neste caso todo o material já utilizado e o que ainda estiver em estoque deverá ser 
substituído dentro do prazo fixado pela fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação técnica fixa condições exigíveis para o fornecimento de dispositivos de 
fixação de aço zincado para placas de sinalização viária. 
 
2 – DEFINIÇÕES 
 
Dispositivos: Todos os elementos que se destinam a fixar as placas de aço em seu suporte 
fixo (cano, coluna ou braço projetado), podendo ser dos seguintes tipos: 
a) Parafusos, porcas e arruelas   
b) Barra de contraventamento; 
c) Anteparo regulável com braçadeira; 
d) Braguete ou castanha. 
 
3 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta Especificação é necessário consultar a norma técnica NBR 6323. 
 
4 - REQUISITOS GERAIS: 
 
4.1 - Os dispositivos devem ser fabricados em aço carbono, zincadas pelo processo contínuo 
ou semi-contínuo de imersão à quente, atendendo a NBR 7397 e NBR 7398 NBR 7399 E NBR 
7400.  
 
4.2 – Os dispositivos devem ser zincados somente após receberem todos os cortes, furações, 
dobras e soldagens que se fazem necessárias. 
 
4.3 – Após a zincagem os dispositivos devem ser isentos de defeitos superficiais que 
prejudiquem sua utilização tais como empolamentos, manchas e oxidação; 
 
4.4 - Devem ser embaladas de forma a não sofrer danos durante o transporte e o manuseio; 
 
4.5 - Deve constar na embalagem etiqueta contendo:  
a) Nome do fornecedor,  
b) Data de fabricação, 
c) Quantidade, 
d) Dimensões, 
e) Número de identificação do lote, 
f) Número desta especificação. 
 

5 – CONDIÇÃO ESPECÍFICA: 
 
5.1 - Parafusos, porcas e arruelas: 
 
5.1.1 – Os parafusos devem ser do tipo francês; 
5.1.2 – As porcas devem ser sextavadas; 
5.1.3 – As arruelas devem ter tamanho compatível com o parafuso. 
5.1.4 – Os parafusos devem possuir comprimento tal para uma boa fixação, com sobra para 
que a ponta excedente seja dobrada ou martelada no intuito de dificultar o vandalismo. 
5.1.5 - Os usos mais comuns são:  
a) Para fixação de placas em cano........................... parafuso 3/8” x 3 ¹/4” 
b) Para fixação de placas em contravento................ parafuso 3/8” x 1” 
c) Para fixar a placa no anteparo com braçadeira..... parafuso 3/8” x 1” 
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d) Para fechar a braçadeira no braço projetado..........parafuso 1/2” x 1 1/2” 
e) Para fixar a placa na castanha................................parafuso 5/16” x 3/4" 
  
5.2 – Contraventamento: 
 
5.2.1 - São empregados para evitar o dobramento da placa sobre a ação do vento e diminuir o 
impacto do vandalismo, mantendo a face da placa perpendicular ao ângulo de observação do 
motorista. 
 
5.2.2 – As barras de contraventamento devem obedecer aos tamanhos abaixo: 
a) Para placas tipo R1 – PARE lado = 30 cm............... ....... 25 mm x 3 mm x 560 mm 
b) Para placas de Advertência – lado = 75 cm.................... 25 mm x 3 mm x 820 mm 
c) Para placas Indicativas lado = 120 cm x 30 cm...............  25 mm x 3 mm x 1100 mm 
d) Para placas Diagramadas lado = 100 cm x 100 cm......... 25 mm x 3 mm x 820 mm 

 
5.2.3 As barras de contraventamento devem possuir furação condizente com a placa a que se 
destinam, sem que sejam necessários ajustes para a sua colocação nas placas e suportes. 
 
5.3 – Anteparo Regulável com Braçadeira para braço projetado: 
 
5.3.1 - Constitui-se por barra reta de aço (anteparo), soldada a uma barra de aço dobrada em 
forma de semicírculo com apoio para dois parafusos, onde se parafusa outra barra de aço de 
mesmo formato de semicírculo (Braçadeira), formando um elemento único chamado Anteparo 
Regulável com Braçadeira. 
 
5.3.2 – É utilizado para fixar a placa no braço projetado. 
 
5.3.3 – O Anteparo Regulável devem obedecer aos tamanhos abaixo: 
a) Para placas de regulamentação diâmetro = 70 cm e 75 cm....... 50 mm x 3 mm x 680 mm 
b) Para placas diagramadas 100 x 100 cm.................................... 50 mm x 3 mm x 980 mm 
c) Para placas Indicativas 200 x 100 cm........................................  50 mm x 3 mm x 980 mm 
d) Para placas indicativas 300 x 150 cm ....................................... 50 mm x 3 mm x 1200 mm 
 
5.3.4 – O anteparo deve possuir furação que permita ajuste de fixação na placa para permitir 
possíveis regulagens de altura ou da angulação da placa no braço projetado sem que sejam 
necessários cortes adicionais. 
 
5.3.5 - A braçadeira deve possuir diâmetro fechado: 
a) Para aplicação em braços projetados TIPO I............................. 75 mm 
b) Para aplicação em braços projetados TIPO II............................ 115 mm 

 
5.3.6 - A Braçadeira devem possuir furação condizente com o braço onde a que se destina, 
sem que sejam necessários cortes adicionais. 
 
5.4 – Braguete ou castanha  
 
5.4.1 - É utilizado para fixar a placa em coluna ou poste de Energia Elétrica ou de semáforo. 
 
5.4.2 - Constitui-se por barra reta de aço dobrada em forma de “u” com furação lateral 
retangular para passagem de fita metálica de aço inox de até 1” de largura e furação central 
para parafuso de 5/16”. 
Dimensões - 47 mm x 37 mm x 33 mm, galvanizada a fogo após furação e dobramento. 
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5 - CONTROLE DE QUALIDADE DOS DISPOSITIVOS: 
 
5.1 – Os Dispositivos devem atender os seguintes requisitos qualitativos: 
 
DISPOSITIVOS Mínimo Máximo Documentos a utilizar 
Espessura do Revestimento 0,025 mm  NBR 7397 
Dureza ao revestimento Hb  NBR 7527 
Resistência à névoa salina 1000 h  NBR 8094 
Resistência à umidade 240 h  NBR 7351 
Intemperismo 3000 h  ASTM G 23 
Resistência a SO2 (2L) 5 h  NBR 8096 

 
5.2 - A amostragem para os ensaios de composição química e propriedades mecânicas, deve 
ser de 1 (uma) amostra para cada lote de 1000 (mil) peças ou fração. 
 
5.3 – Serão rejeitados os dispositivos que apresentarem os defeitos abaixo, e estes 
comprometerem a funcionalidade e durabilidade do material: 
a) Presença de excesso de zinco 
b) Empenamentos 
c) Presença de áreas não revestidas 
d) Inclusões de fluxo 
e) Corrosão do metal base 
 
6 – AMOSTRAS 
 
6.1 – O FORNECEDOR terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis após a abertura das propostas, 
para colocar a disposição da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, em seu depósito de 
materiais situado na Rua Benedito Carollo, 1141 - Curitiba, uma AMOSTRA do lote de material 
que deverá entregar posteriormente, para análise por aquela SETRAN - Secretaria Municipal 
de Trânsito e verificação de atendimento ao projeto e suas especificações técnicas, e também 
ao disposto nos itens 4.3 a 4.5 acima.  A não apresentação da amostra acarretará na 
desclassificação do item cotado. 
 
6.2 - A critério do FORNECEDOR, as AMOSTRAS poderão ou não ser subtraídas do total do 
lote a ser entregue na primeira autorização de fornecimento. 
 
7 - INSPEÇÃO 
 
7.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
7.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
7.3 – Para as demais entregas, a exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito poderá ser realizado novo ensaio laboratorial do material recebido em um ou mais 
requisitos exigidos. 
        - Os custos desses ensaios serão por conta do fabricante. 
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7.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
7.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, 
sem prejuízo da aplicação de sanções previstas nesta especificação.  
 
 
8 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
8.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitos. 
 
8.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
8.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
9 - GARANTIA 
 
9.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 5 anos contados a partir da data de aplicação 
do material contra defeitos de fabricação. 
 
9.2 – Neste caso todo o material já utilizado e o que ainda estiver em estoque deverão ser 
substituídos dentro do prazo fixado pela fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
 
10 – ANEXOS REFERENTES À ESSA ESPECIFICAÇÃO: 08 à 13. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação técnica fixa condições exigíveis para o fornecimento de placas para 
sinalização vertical de trânsito, fabricadas em chapas de aço-carbono, com aplicação de 
películas.  
 
3 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta Especificação é necessário consultar a norma técnica NBR 11904, e 
Especificações técnicas SETRAN - ES 028/12, SETRAN - ES 032/12. 
 
4 - REQUISITOS GERAIS 
 
4.1- As placas de regulamentação, advertência e indicação devem ser confeccionadas nos 
padrões constantes no CTB – Código de Trânsito Brasileiro, Manuais de Sinalização de 
Regulamentação e de Advertência do Contran, Caderno de Encargos ou de acordo com os 
projetos e orientações fornecidos pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, atendendo 
aos tipos de materiais, dimensões, cores, mensagens, tipo e tamanho de letras, etc. 
 
4.2 - Para confecção das mensagens nas placas, deve ser utilizado o alfabeto ARIAL 
ROUNDED MT BOLD, de forma que a legenda seja distribuída com a maior fonte que a placa 
suportar, obedecendo a área limite. 
 
4.3 - Para utilização de Plotters deverão ser atendidas eventuais alterações de espaçamentos 
para adequação à diagramação, obedecendo-se o croqui cotado, fornecido pela SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
4.4 - A aplicação de películas deve ser efetuada por meio de equipamentos adequados que 
propiciem a máxima adesividade entre chapa e película de fundo, evitando a ocorrência de 
bolhas, rugosidades, etc., podendo ainda ser admitida uma emenda de película do mesmo lote 
e mesmo fabricante na placa, desde que não prejudique a aplicação do pictograma ou da 
serigrafia. 
 
4.5 - Para fixação no cano deverão ser utilizados parafusos galvanizados, tipo francês 3/8” x 1” 
e 3/8” x 3 ¹/4” com porcas sextavadas e arruelas galvanizadas.  
 
4.6 - No caso de aplicação por castanha em poste de energia elétrica ou coluna cônica, a placa 
deverá ser dotada de dois suportes (castanha) aparafusados à mesma, que permitam a 
passagem de fita metálica de aço inox de até 1” de largura .  
 
4.7 – Para fixação em braço projetado deverá ser utilizado anteparo regulável com braçadeira 
no tamanho e quantidades condizentes com o tipo de placa: 
Placas 3000 mm x 1500 mm ...............  4 unidades  
Placas 2000 mm x 1000 mm ...............  3 unidades  
Placas 1000 mm x 1000 mm ...............  2 unidades 
Placas menores ...................................  1 unidade 
 
4.8 - Após corte e furação, a chapa deverá ser desengraxada, decapada e fosfatizada, 
recebendo uma camada de tinta de aderência “Wash-Primer” em uma de suas faces, e após 
secagem deve ser aplicada tinta esmalte sintético na cor preto fosco, com secagem em estufa. 
 
4.9 – As placas deverão ser acondicionadas em embalagens adequadas e lacradas, protegidas 
do sol e umidade, nas quais deve figurar, na face externa em local visível, uma etiqueta que 
contenha as seguintes informações:  
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h) Nome do fabricante; 
i) Tipo da placa; 
j) Data da fabricação; 
k) Quantidade contida em unidades 
l) Prazo de validade; 
 
5 - REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
5.1 - Quanto ao modelo, as placas podem ser: 
 

Modelo Placa 
Simples A 
Modulada B 

 
5.2. Face principal: 
 
5.2.1 Acabamento em Película:  
A face principal poderá ter acabamento composto por películas do TIPO I ao V, obedecendo a 
codificação da TABELA I. 
Para o TIPO de película a serem utilizados deve ser obedecidos os parâmetros da 
Especificação Técnica – SETRAN - ES 025/12. 
 
5.2.2 Acabamento Pintado: 
Após a secagem da tinta de aderência “Wash-Primer”, deve ser aplicada tinta esmalte sintético 
FOSCO e secagem em estufa, obedecendo à codificação da TABELA IA. 
As cores das tintas a serem utilizadas estão definidas de acordo com a mensagem da placa.  
 
TABELA IA 
 

TIPOS DE 
PLACAS 

MODELO PELÍCULA 
FUNDO ORLA SÍMBOLO TEXTO 

1A Simples  Pintado TIPO I-A TIPO I-A  TIPO I-A  
2A Simples TIPO IV TIPO I-A TIPO I-A TIPO I-A 
3A Simples TIPO I-B TIPO I-B TIPO IV TIPO IV 
4A Simples TIPO I-B TIPO I-B TIPO I-B TIPO I-B 
5A Simples TIPO I-B TIPO IV TIPO IV TIPO IV 
6A Simples TIPO II - TIPO IV - 
7A Simples TIPO II TIPO I-B TIPO I-B TIPO I-B 
8B Modulada TIPO II TIPO II TIPO II TIPO II 
9A Simples TIPO I-B TIPO I-B TIPO IV TIPO I-B 
10A Simples TIPO IV TIPO I-B TIPO IV TIPO I-B 

 
5.3 - Face oposta: 
Após a secagem da tinta de aderência “Wash-Primer”, deve ser aplicada tinta esmalte sintético 
fosco, na cor preta. 
 
5.4 - Barra de contraventamento, Furação e Sistema de fixação: 
Deverá atender a cada caso específico, de acordo com as dimensões das placas, sendo que o 
detalhamento está contido na Especificação Técnica SETRAN - ES 028/12. 
 
5.5 - Identificação: 
A identificação da placa será feita no verso da placa conforme especificado: 
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5.5.1 - Placas instaladas em cano: 
5.5.1.1 - Deverá constar no canto inferior direito, um quadro de 15 cm x 10 cm impressos pelo 
processo Silk-Screen, na cor branca com os seguintes dizeres: SETRAN - Secretaria Municipal 
de Trânsito, nome ou marca do fabricante, mês e ano da fabricação, nº do projeto e nº da 
placa. 
. 
5.5.1.2 - Deverá a placa possuir logotipo da, mais o número da Licitação, Tomada de Preços 
ou Pregão em baixo relevo aplicado pelo verso da placa. A punção do mesmo deverá ser feita 
de tal forma a não ocorrer o transpasse da impressão na frente da placa e nem comprometer a 
integridade da chapa e da película, conforme o modelo pela SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito. 
 
5.5.2 - Placas instaladas em braço projetado: 
 
5.5.2.1 - Deverá constar no canto inferior direito, um quadro de 30 x 20 cm impressos pelo 
processo Silk-Screen, na cor branca com os seguintes dizeres: SETRAN - Secretaria Municipal 
de Trânsito, nome ou marca do fabricante, mês e ano da fabricação, n.º do projeto e n.º da 
placa, conforme o modelo fornecido pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
No caso de se tratar de placa Indicativa, deverá conter logo abaixo o n° do “PD que será 
fornecido pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
6 - CONTROLE DE QUALIDADE: 
 
6.1 - Ensaios: 
 
6.1.1 - Os ensaios de composição química e propriedades mecânicas das chapas de aço-
carbono para confecção das placas devem ser efetuados em atendimento ao contido na 
Especificação Técnica SETRAN - ES 026/12. 
 
6.1.2 - O ensaio de aderência para superfícies pintadas deve ser executado conforme a norma 
NBR 11003, devendo ser obtido o valor mínimo de GR-IB. 
 
6.1.3 - Para verificação do coeficiente de retrorreflexão para superfícies com películas refletivas 
deverá ser adotado o que pede na Especificação Técnica SETRAN - ES 025/12. 
 
7 – AMOSTRAS 
 
7.1 - FORNECEDOR terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis após a abertura das propostas, 
para colocar a disposição da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, situada na Avenida 
Pres. Affonso Camargo, 330 - Curitiba, uma AMOSTRA do lote de material que deverá entregar 
posteriormente, para análise por aquela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito e 
verificação de atendimento ao projeto e suas especificações técnicas, onde serão verificados o 
acabamento, a impressão em baixo relevo, o quadro impresso em Silk-Screen, e a inexistência 
de bolhas. A não apresentação da amostra acarretará na desclassificação do item cotado. 
 
7.2 - A critério do FORNECEDOR, as AMOSTRAS poderão ou não ser subtraídas do total do 
lote a ser entregue na primeira autorização de fornecimento. 
 
8 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
8.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitas. 
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8.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
8.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
9 - GARANTIA 
 
9.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 5 anos contados a partir da data de 
fabricação do material contra defeitos de fabricação.  
 
9.2 – Neste caso todo o material já utilizado e o que ainda estiver em estoque deverá ser 
substituído dentro do prazo fixado pela fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito. 
 
10 – ANEXOS REFERENTES À ESSA ESPECIFICAÇÃO: 14 à 23. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação técnica fixa condições exigíveis para o fornecimento de dispositivos de 
fixação e montagem para placas de sinalização viária de alumínio moduladas. 
 
2 – DEFINIÇÕES 
 
Dispositivos: Todos os elementos que se destinam a fixar módulos de placas de alumínio 
entre si e/ou braço projetado, podendo ser dos seguintes tipos: 
a) Parafusos, porcas e arruelas;  
b) Acessórios de interligação; 
c) Anteparo regulável; 
d) Fita dupla face; 
e) Cantoneiras; 
f) Braçadeiras; 
g) Suporte; 
 
3 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta Especificação é necessário consultar a norma técnica NBR 6323, NBR 
7556, NBR 7823, NBR 6999, NBR 7549. 
 
4 - REQUISITOS GERAIS: 
 
4.1 - DISPOSITIVOS DE AÇO: 
 
4.1.1 - Os dispositivos de aço devem ser fabricadas em aço carbono NB1020 zincadas pelo 
processo contínuo ou semi-contínuo de imersão à quente, atendendo à NBR 7397 e NBR 7398 
NBR 7399 E NBR 7400.  
 
4.1.2 – Os dispositivos devem ser zincados somente após receberem todos os cortes, 
furações, dobras e soldagens que se fazem necessárias. 
 
4.1.3 – Após a zincagem os dispositivos devem ser isentos de defeitos superficiais que 
prejudiquem sua utilização tais como empolamentos, farpas, manchas e oxidação; 
 
4.1.4 - Devem ser embaladas de forma a não sofrer danos durante o transporte e o manuseio; 
 
4.1.5 - Deve constar na embalagem etiqueta contendo:  
g) Nome do fornecedor,  
h) Data de fabricação, 
i) Quantidade, 
j) Dimensões, 
k) Número de identificação do lote. 
l) Número desta especificação 
 
4.2 - DISPOSITIVOS DE ALUMÍNIO: 
 
4.2.1 - Os dispositivos de alumínio devem ser fabricados em alumínio na liga 6036-T6. 
 
4.2.2 - Devem ser embalados de forma a não sofrer danos durante o transporte e o manuseio; 
 
4.2.3 - Deve constar na embalagem etiqueta contendo:  
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a) Nome do fornecedor,  
b) Data de fabricação, 
c) Quantidade, 
d) Dimensões, 
e) Número de identificação do lote. 
f) Número desta especificação 
 

4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 
 
4.1 - Os parafusos: 
 
4.1.1 – Para união dos módulos poderão ser de1/4" x 7/8” – 1/4" x 1” –1/4” x 1.1/2”, com duas 
arruelas lisas, 1 de pressão e uma porca do mesmo material. 
4.1.2 – Para fixação da placa modulo-suporte-cantoneira – 3/8” x 2” 
 
4.2 – Os Suportes deverão ser em perfil de alumínio L-421 de 33 x 40 mm . 
 
4.3 – Os Acessórios de Interligação deverão ser de alumínio de acordo com os detalhes 
fornecidos pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
4.4 – A Fita dupla face deverá ser de espuma acrílica branca de largura compatível com as 
partes e de 1,0 mm a 1,5 mm de espessura. 
 
4.5 – O Anteparo Regulável serve para fixação da placa no semi-pórtico por intermédio da 
braçadeira. Deve ter dimensões conforme anexo. O anteparo deve possuir furação que permita 
ajuste de fixação na placa para permitir possíveis regulagens de altura ou da angulação da 
placa no braço projetado sem que sejam necessários cortes adicionais. 
 
4.6 - A braçadeira deve possuir diâmetro fechado para aplicação em braços TIPO I de 75 mm e 
Tipo II de 115 mm de diâmetro. 
 
4.7 – As cantoneiras deverão ser de aço galvanizado conforme o modelo fornecido pela 
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
   
5 - CONTROLE DE QUALIDADE DOS DISPOSITIVOS 
 
5.1 – Para dispositivos de aço galvanizado devem atender aos seguintes requisitos 
qualitativos: 

Dispositivo Mínimo Máximo Documentos a utilizar 
Espessura do Revestimento 0,025 mm  NBR 7397 
Dureza ao revestimento Hb  NBR 7527 
Resistência à névoa salina 1000 h  NBR 8094 
Resistência à umidade 240 h  NBR 7351 
Intemperismo 3000 h  ASTM G 23 
Resistência a SO2 (2L) 5 h  NBR 8096 

 
5.2 - Para Dispositivos de alumínio deverão atender os seguintes requisitos: 
a) A composição química do material deve ser determinada segundo a ASTM-E-34. 
b) As propriedades mecânicas devem ser determinadas segundo a NBR 7549. 
c) Os resultados obtidos nos ensaios devem satisfazer ao exigido nas NBR 7556 e 7823 

quanto à ligas e têmperas. 
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5.3 - A amostragem para os ensaios de composição química e propriedades mecânicas, deve 
ser de 1 (uma) amostra para cada lote de 100 (cem) peças ou fração. 
6 – AMOSTRAS 
 
6.1 – O FORNECEDOR terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis após a abertura das propostas, 
para colocar a disposição da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, em seu depósito de 
materiais situado na Rua Benedito Carollo, 1141 - Curitiba, uma AMOSTRA do lote de material 
que deverá entregar posteriormente, para análise por aquela SETRAN - Secretaria Municipal 
de Trânsito e verificação de atendimento ao projeto e suas especificações técnicas, e também 
ao disposto nos itens 4.1.2 a 4.1.5. A não apresentação da amostra acarretará na 
desclassificação do item cotado. 
 
6.2 - A critério do FORNECEDOR, as AMOSTRAS poderão ou não ser subtraídas do total do 
lote a ser entregue na primeira autorização de fornecimento. 
 
7 - INSPEÇÃO 
 
7.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
7.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
7.3 – Para as demais entregas, a exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito poderá ser realizado novo ensaio laboratorial do material recebido em um ou mais 
requisitos exigidos. 
       - Os custos desses ensaios serão por conta do fabricante. 
 
7.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
7.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta Norma, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, sem 
prejuízo da aplicação de sanções prevista nesta Norma.  
 
8 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
8.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitos. 
 
8.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
8.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
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9 - GARANTIA 
 
9.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 5 anos contados a partir da data de aplicação 
do material contra defeitos de fabricação. 
 
9.2 – Neste caso todo o material já utilizado e o que ainda estiver em estoque deverão ser 
substituídos dentro do prazo fixado pela fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
 
10 – ANEXOS REFERENTES À ESSA ESPECIFICAÇÃO: 24, 25 e 26. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação técnica fixa condições exigíveis para o fornecimento de placas para 
sinalização vertical de trânsito, fabricadas em chapas de alumínio, com aplicação de películas.  
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar a norma técnica NBR 11904, e 
Especificações Técnicas SETRAN - ES 027/12, Especificações Técnicas SETRAN - ES 030/12 
e SETRAN - ES 033/12. 
 
3 - REQUISITOS GERAIS 
 
3.1 - As placas de regulamentação, advertência e indicação devem ser confeccionadas nos 
padrões constantes no CTB – Código de Trânsito Brasileiro, Manuais de Sinalização de 
Regulamentação e de Advertência do Contran, Caderno de Encargos ou de acordo com os 
projetos e orientações fornecidos pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, atendendo 
aos tipos de materiais, dimensões, cores, mensagens, tipo e tamanho de letras, etc. 
 
3.2 - Para confecção das mensagens nas placas, deve ser utilizado o alfabeto ARIAL 
ROUNDED MT BOLD, de forma que a legenda seja distribuída com a maior fonte que a placa 
suportar, obedecendo a área limite. 
 
3.3 - Para utilização de Plotters deverão ser atendidas eventuais alterações de espaçamentos 
para adequação à diagramação, obedecendo-se os croqui cotados, fornecidos pela SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
3.4 - A aplicação de películas deve ser efetuada por meio de equipamentos adequados que 
propiciem a máxima adesividade entre chapa e película de fundo, evitando a ocorrência de 
bolhas, rugosidades, etc. 
 
3.5 - As Chapas deverão ser reforçadas com perfis de alumínio fixadas as chapas através de 
fita dupla face ou rebite.  
 
3.6 - Após corte e furação a chapa deverá ser desengraxada, decapada e fosfatizada, 
recebendo “PRIMER” anti-oxidante compatível com o sistema a ser utilizado na confecção da 
placa. 
 
3.7 - Os módulos deverão ser ligados entre si por meio de parafusos e acessórios de ligação 
de alumínio. 
 
3.8 - Os ação (anteparo regulável) deverão ser fixados à placa por meio de uma cantoneira em 
cada lado presa por parafusos de aço no tamanho e quantidades condizentes com o tipo de 
placa: 
 
3.9 – Para fixação em braço projetado deverá possuir anteparo regulável mais braçadeira no 
tamanho e quantidades condizentes com o tipo de placa: 
Placas 3000 mm x 1500 mm ......... 4 unidades 
 
3.10 – As placas deverão ser acondicionadas em embalagem adequada e lacrada, protegida 
do sol e umidade, na qual deve figurar, na face externa em local visível, uma etiqueta que 
contenha as seguintes informações:  
 

a) Nome do fabricante; 
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b) Tipo da placa; 
c) Data da fabricação; 
d) Quantidade contida em unidades 
e) Prazo de validade; 

 
4 - REQUISITOS ESPECÍFICOS DAS PLACAS: 
 
4.1 - Quanto ao modelo, as placas podem ser: 

Modelo Placa 
Simples A 
Modulada B 

 
4.2. Face principal: 
 
4.2.1 Acabamento em Película:  
A face principal poderá ter acabamento composto por películas do TIPO I ao V, obedecendo à 
codificação da TABELA IB. 
Para os TIPOS de película a serem utilizados deve ser obedecidos os parâmetros da 
Especificação Técnica – SETRAN - ES 025/12. 
 
TABELA IB 
 

TIPOS DE 
PLACAS 

MODELO FUNDO ORLA SÍMBOLO/LETRA/ 
NÚMERO 

4B Moduladas TIPO I-B TIPO I-B TIPO I-B 
5B Moduladas TIPO I-B TIPO II TIPO II 
7B Moduladas TIPO II TIPO I-B TIPO I-B 
8B Moduladas TIPO II TIPO II TIPO II 

 
4.3 - Face oposta: 
 
Após a secagem da tinta de aderência “Wash-Primer”, deve ser aplicada tinta esmalte sintético 
FOSCA, na cor preta. 
 
4.4 - Acessórios de Interligação, Furação e Sistema de fixação: 
 
Deverá ser de acordo com as dimensões das placas, sendo que o detalhamento está contido 
na Especificação Técnica SETRAN -  ES 030/12. 
 
4.5 - Identificação: 
 
A identificação da placa será feita no verso da placa conforme especificado para placas 
instaladas em braço projetado: 
 
4.5.1 - Deverá constar no inferior direito, um quadro de 30 cm x 20 cm impressos pelo processo 
Silk-Screen, na cor branca com os seguintes dizeres: SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito, nome ou marca do fabricante, mês e ano da fabricação, n.º do projeto e n.º da placa 
conforme o modelo anexo. 
No caso de se tratar de placa Indicativa, deverá conter logo abaixo o n° do “PD”. 
 
Para dúvidas quanto o modelo a ser aplicado consultar a SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito. 
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5 - CONTROLE DE QUALIDADE: 
 
5.1 - Ensaios: 
 
5.2.1 - Os ensaios de composição química e propriedades mecânicas das chapas de alumínio 
para confecção das placas devem ser efetuados em atendimento ao contido na Especificação 
Técnica SETRAN - ES 027/12. 
 
5.1.2 - O ensaio de aderência para superfícies pintadas deve ser executado conforme a norma 
NBR 11003, devendo ser obtido o valor mínimo de GR-IB. 
 
5.1.3 - Para verificação do coeficiente de retrorreflexão para superfícies com películas refletivas 
deverá ser adotado o que pede na Especificação Técnica SETRAN - ES 025/12. 
 
6 – AMOSTRAS 
 
6.1 – O FORNECEDOR terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis após a abertura das propostas, 
para colocar a disposição da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, em seu depósito de 
materiais situado na Rua Benedito Carollo, 1141 - Curitiba, uma AMOSTRA do lote de material 
que deverá entregar posteriormente, para análise por aquela SETRAN - Secretaria Municipal 
de Trânsito e verificação de atendimento ao projeto e suas especificações técnicas. A não 
apresentação da amostra acarretará na desclassificação do item cotado. 
 
6.2 - A critério do FORNECEDOR, as AMOSTRAS poderão ou não ser subtraídas do total do 
lote a ser entregue na primeira autorização de fornecimento. 
 
7 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
7.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitos. 
 
7.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
7.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
8 - GARANTIA 
 
8.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 10 anos contados a partir da data de 
fabricação do material contra defeitos de fabricação.  
 
8.2 – Neste caso todo o material já utilizado e o que ainda estiver em estoque deverá ser 
substituído dentro do prazo fixado pela fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito. 
 
9 – ANEXOS REFERENTES À ESSA ESPECIFICAÇÃO: 24, 25 e 26. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação técnica fixa condições exigíveis para o fornecimento de suportes para 
placas de sinalização de regulamentação, advertência, indicativas e especiais.  
 
2 – DEFINIÇÕES 
 
Suporte: Todo o elemento que se destina a fixar as placas no solo. 
 
3 - REQUISITOS GERAIS 
 
3.1 - Os suportes deverão ser confeccionados em tubo de aço carbono liga 1010/1020. 
 
3.2 - Os suportes deverão possuir seção circular, espessura de parede de 3,25 mm, diâmetro 
de 2” (polegadas) nominais (internas) , ou espessura de parede de 2,65 mm, com diâmetro 
externo de 2½” (polegadas). 
 
3.3 - Os suportes deverão ser zincados pelo processo contínuo ou semi-contínuo de imersão à 
quente, atendendo à NBR 7008. 
 
3.4 - Para proteção contra corrosão, todas as peças deverão ser galvanizadas após as 
operações de corte, dobra, furação e soldagem. 
 
3.5 – O suporte de aço deve ser isento de defeitos superficiais que prejudiquem sua utilização; 
 
3.6 – O suporte de aço deve apresentar superfície lisa do lado externo; 
 
3.7 – O suporte de aço deve ser isento de empolamentos, farpas, manchas e oxidação;  
 
3.8 – O suporte de aço deve ser protegido de forma a não sofrer danos durante o transporte e 
o manuseio; 
 
3.9 - Deve constar na embalagem etiqueta contendo:  
g) Nome do fornecedor,  
h) Quantidade de tubos,  
i) Data de fabricação  
j) Número de identificação do lote. 
 
4 – REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 
4.1 – Quando o edital solicitar barras inteiras estas deverão possuir um comprimento mínimo 
de 6 metros sem emendas e sem rosca. 
 
4.2 – Quando o edital solicitar cano cortado o mesmo deverá ser cortado em função do tipo de 
placa a ser implantada, de acordo com projeto fornecido pela SETRAN - Secretaria Municipal 
de Trânsito, sem emenda e sem rosca. 
 
4.3 - Neste caso cada cano deverá ser provido de: 
4.3.1 2 aletas anti-giro, localizadas a 100 mm da base inferior e soldadas ao cano em ângulo 

de 180 graus com 100 mm x 40 mm x 3 mm  
4.3.2 Ser provido de furação para fixação das placas conforme o tipo de placa a ser 

implantada. 
4.3.3 Tampa de vedação de aço soldada na base superior. 
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4.3.4 – Para proteção contra corrosão, todas as peças deverão galvanizadas após as 
operações de corte, dobra furação e soldagem. 
 
4.4 – Para os diferentes tipos de placas os suportes deverão ser cortados nos seguintes 
comprimentos: 
 

Placas  Tamanho Comprimento 
R-1  L=25 cm 3 m 
R-2 a R-40 Diâmetro = 50 cm 3 m 
R-1 L = 30 cm 3,20 m 
R-2 a R-40 Diâmetro = 60 cm 3,10 m 
Cápsula Todas 3,20 m 
Advertência A-1 a A-48 L = 75 cm 3,50 m 
Diagramadas 1 x1  3,50 m 
Balizadores 
  

40 x 40 
40 x 80 
80 x 80 
200 x 50 (horizontal) 
150 x 50 (horizontal) 
150 x 50 (vertical) 
100 x 50 (vertical) 
100 x 25 (vertical) 

1,50 m 
1,50 m 
1,50 m 
Ver anexo 
Ver anexo 
2,00 m 
1,50 m 
1,50 m 

Indicativas 120 x 30 3,00 m 
 
4.5 - Barra de contraventamento e fixação das placas: 
Deverá ser fornecido em aço 1010/1020 barra de contraventamento com 3 mm x 25 mm e 
comprimento variável conforme o modelo de placa pedido, obedecendo à Especificação 
Técnica SETRAN - ES 028/12. 
 
5 – ENSAIOS 
 
5.1 – Os suportes devem atender aos seguintes requisitos qualitativos: 
 
Chapa Mínimo Máximo Documentos a utilizar 
Espessura do Revestimento 0,025 mm  NBR 7397 
Dureza ao revestimento Hb  NBR 7527 
Flexibilidade 8e   
Aderência  GR 1 NBR 11003 
Resistência ao impacto 18 j  ASTM D 2794 
Resistência à névoa salina 400 h  NBR 8094 
Resistência a SO2 (2L) 5 h  NBR 8096 

 
6 – AMOSTRAS 
 
6.1 - FORNECEDOR terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis após a abertura das propostas, 
para colocar a disposição da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, em seu depósito de 
materiais situado na Rua Benedito Carollo, 1141 - Curitiba, uma AMOSTRA do lote de material 
que deverá entregar posteriormente, para análise por aquela SETRAN - Secretaria Municipal 
de Trânsito e verificação de atendimento ao projeto e suas especificações técnicas e também 
pelo disposto nos itens 3.4 a 3.9 acima. A não apresentação da amostra acarretará na 
desclassificação do item cotado. 
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6.2 - A critério do FORNECEDOR, as AMOSTRAS poderão ou não ser subtraídas do total do 
lote a ser entregue na primeira autorização de fornecimento. 
 
7 - INSPEÇÃO 
 
7.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
7.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
7.3 – Para as demais entregas, a exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito poderá ser realizado novo ensaio laboratorial do material recebido em um ou mais 
requisitos exigidos. 
        - Os custos desses ensaios serão por conta do fabricante e/ou fornecedor. 
 
7.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
7.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, 
sem prejuízo da aplicação de sanções previstas nesta especificação.  
 
8 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
8.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitos. 
 
8.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
8.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
9 - GARANTIA 
 
9.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 5 anos contados a partir da data de aplicação 
do material contra defeitos de fabricação. 
 
9.2 – Neste caso todo o material já utilizado e o que ainda estiver em estoque deverão ser 
substituídos dentro do prazo fixado pela fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
10 – ANEXOS REFERENTES À ESSA ESPECIFICAÇÃO: 27 e 28.
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação técnica fixa condições exigíveis para o fornecimento de coluna composta 
cônica engastada e braço projetado para suportes de placas de sinalização e grupos focais 
semafóricos.  
 
2 – DEFINIÇÕES 
 
Suporte: Todo o elemento que se destina a fixar as placas ou grupos focais no solo. 
Coluna: Elemento vertical responsável por dar a sustentação do braço e transmitir as cargas 
ao solo do conjunto. 
Braço projetado: Elemento horizontal responsável por apoiar a placa ou grupo focal à coluna 
e posicioná-los de forma a ficarem sobre a via.  
 
3 - REQUISITOS GERAIS 
 
3.1 - Os suportes deverão ser confeccionados em tubo de aço carbono liga 1010/1020. 
 
3.2 - Os suportes deverão possuir seção circular, ou poliédrica com no mínimo 8 faces, nas 
dimensões abaixo descritas conforme o uso empregado. 
 
3.3 - Os suportes deverão ser zincados interna e externamente pelo processo contínuo ou 
semi-contínuo de imersão à quente, atendendo à NBR 7008. 
 
3.4 - Para proteção contra corrosão, todas as peças deverão ser zincadas após as operações 
de corte, dobra furação e soldagem. 
 
3.5 – Os suportes devem ser isentos de defeitos superficiais que prejudiquem sua utilização; 
 
3.6 – Os suportes devem apresentar superfície lisa do lado externo; 
 
3.7 – Os suportes devem ser isentos de empolamentos, farpas, manchas e oxidação;  
 
3.8 – Os suportes devem ser protegidos de forma a não sofrer danos durante o transporte e o 
manuseio; 
 
3.9 – Deve constar na embalagem etiqueta contendo:  
a) Nome do fornecedor,  
b)   Quantidade de tubos,  
c)    Data de fabricação  
d) Número de identificação do lote. 
 
4 – REQUISITOS ESPECÍFICOS. 
 
4.1 - COLUNA TIPO I 
 
4.1.1 - Coluna construída em chapa de aço SAE 1010/1020, com espessura de 3 (três) 
milímetros, com altura total de 6,00 ou 6,50 metros (conforme o Edital). Diâmetro no topo de 
123 mm e na base inferior de 187 mm, formando um desenvolvimento cônico constante, com 
seção circular ou poliédrica com no mínimo 8 faces. 
 
4.1.2 - Deverá ser provida de uma caixa quadrada, de chapa de aço soldada à estrutura da 
coluna, localizada no topo superior, medindo 150 mm de lado, provida de quatro furos 
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rosqueados, rosca 1/2”, 12 fios por polegada, para fixação de até 4 braços projetados, e um 
furo central de 26 mm de diâmetro para passagem do cabo de alimentação. 
 
4.1.3 - A coluna será provida de 2 aletas anti-giro, localizadas a 100 mm da base inferior e 
soldadas à coluna em ângulo de 180 graus.  
 
4.2 - COLUNA TIPO II 
 
4.2.1 - Coluna construída em chapa de aço SAE 1010/1020, com espessura de 3 (três) 
milímetros, com altura total de 6,50 metros (conforme o Edital). Diâmetro no topo de 181 mm e 
na base inferior de 251 mm, formando um desenvolvimento cônico constante, com seção 
circular ou poliédrica com no mínimo 8 faces. 
 
4.2.2 - Deverá ser provida de uma caixa fabricada em chapa de aço soldada à estrutura da 
coluna, localizada no topo superior, medindo 280 mm por 205 mm, provida de seis furos de 20 
mm, para fixação de braço projetado, e um furo central de 130 mm de diâmetro. 
 
4.2.3 - A coluna será provida de 2 aletas anti-giro, de 150 mm por 300 mm, localizadas a 100 
mm da base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. 
 
4.3 - BRAÇO TIPO I 
 
4.3.1 - Braço projetado será construído em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3 
(três) milímetros, com projeção de 3, 4 ou 5 metros (conforme o Edital), com diâmetro de 123 
mm na base inferior junto a flange e 76 mm no início da parte horizontal, garantindo um 
desenvolvimento cônico constante. 
 
4.3.2 - A parte horizontal do braço terá um desenvolvimento cilíndrico constante de 76 mm 
entre o ponto de concordância da curva e a ponta do braço.  
 
4.3.3 - O braço será provido de uma flange construída em aço, soldada à base inferior do 
braço, provida de 4 furos de 15 mm de diâmetro que deverá ser parafusada à coluna através 
de 4 parafusos de aço galvanizado 1/2" x 1", que deverão acompanhar o mesmo. 
 
4.4 - BRAÇO TIPO II 
 
4.4.1 – O braço projetado será construído em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3 
(três) milímetros, com projeção de 5 ou 6 metros (conforme o Edital), com diâmetro de 190 mm 
na base inferior junto a flange e 115 mm no início da parte horizontal, garantindo um 
desenvolvimento cônico constante. 
 
4.4.2 - A parte horizontal do braço terá um desenvolvimento cilíndrico constante de 115 mm 
entre o ponto de concordância da curva e a ponta do braço.  
 
4.4.3 – O braço será provido de uma flange construída em aço, soldada à base inferior do 
braço, provida de 6 furos de 20 mm de diâmetro, que deverá ser parafusada à coluna através 
de 6 parafusos de aço galvanizado 3/4" x 11/2", que deverão acompanhar o mesmo. 
 
5 - RESISTÊNCIAS A ESFORÇOS 
 
O conjunto da coluna mais o braço projetado do TIPO I deverá ser calculado para resistir a um 
esforço vertical de até 110 Kg na ponta do braço e ventos de até 100 Km/h, sobre uma área de 
2,0 m². O conjunto da coluna mais o braço projetado do TIPO II deverá ser calculado para 
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resistir a um esforço vertical de até 110 Kg na ponta do braço e ventos de até 100 Km/h, sobre 
uma área de 4,5 m². 
 
 
 
6 – ENSAIOS 
 
6.1 – Os suportes devem atender aos seguintes requisitos qualitativos: 
 
Suporte Mínimo Máximo Documentos a utilizar 
Espessura do Revestimento 0,025 mm  NBR 7397 
Dureza ao revestimento Hb  NBR 7527 
Flexibilidade 8e   
Aderência  GR 1 NBR 11003 
Resistência ao impacto 18 j  ASTM D 2794 
Resistência à névoa salina 1000 h  NBR 8094 
Resistência à umidade 240 h  NBR 7351 
Intemperismo 3000 h  ASTM G 23 
Resistência a SO2 (2L) 5 h  NBR 8096 

 
7 – AMOSTRAS 
 
7.1 – O FORNECEDOR terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis após a abertura das propostas, 
para colocar a disposição da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, em seu depósito de 
materiais situado na Rua Benedito Carollo, 1141 - Curitiba, uma AMOSTRA do lote de material 
que deverá entregar posteriormente, para análise por aquela SETRAN - Secretaria Municipal 
de Trânsito e verificação de atendimento ao projeto e suas especificações técnicas, e também 
ao disposto nos itens 3.3 a 3.9 acima. A não apresentação da amostra acarretará na 
desclassificação do item cotado. 
 
7.2 - A critério do FORNECEDOR, as AMOSTRAS poderão ou não ser subtraídas do total do 
lote a ser entregue na primeira autorização de fornecimento. 
 
8 - INSPEÇÃO 
 
8.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
8.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
  
8.3 – Para as demais entregas, a exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito, poderá ser realizado novo ensaio laboratorial do material recebido em um ou mais 
requisitos exigidos. 
         - Os custos desses ensaios serão por conta do fabricante. 
 
8.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
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8.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta Norma, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, sem 
prejuízo da aplicação de sanções prevista nesta Norma.  
 
 
9 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
9.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitos. 
 
9.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
9.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar impurezas, sedimentos, danos 
de transporte, violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de 
identificação. 
 
10 - GARANTIA 
 
10.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 5 anos contados a partir da data de 
fabricação do material contra defeitos de fabricação. 
 
10.2 – Neste caso todo o material já utilizado e o que ainda estiver em estoque deverão ser 
substituídos dentro do prazo fixado pela fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
 
11 – ANEXOS REFERENTES À ESSA ESPECIFICAÇÃO: 29 e 30. 
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1 - OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a implantação de placas de sinalização 
viária em vias urbanas com suporte de cano metálico ou fita metálica. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar a Especificação Técnica SETRAN - 
ES 001/12, SETRAN - ES 026/12, SETRAN - ES 029/12, DIETRAN - ES 031/12 e SETRAN - 
ES 032/12. 
 
3 - REQUISITOS GERAIS 
 
3.1 – As placas deverão ser implantadas nos locais determinados pelos projetos. 
 
3.2 - Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança, os 
funcionários que instalarão as placas deverão apresentar-se uniformizados e portarem crachá 
de identificação preso ao uniforme em local visível. 
 
3.3 - As equipes deverão portar nível, prumo e trena portáteis para efetuar o controle de altura 
e nivelamento e posicionamento das placas. 
 
3.4 - A contratada deverá apresentar à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito os laudos 
de laboratório para liberação dos lotes de materiais a serem utilizados nos serviços. Durante a 
execução, as equipes deverão ter em seu poder e a disposição da fiscalização da SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito, cópia dos laudos dos materiais em utilização, com resultados 
positivos em relação as exigências das especificações dos materiais. 
 
3.5 - Durante a execução dos serviços de sinalização, serão realizadas inspeções e vistorias 
pela fiscalização da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, onde será verificada a 
concordância dos materiais utilizados e a execução dos serviços com as especificações 
técnicas. O não atendimento a qualquer um dos itens constantes nas respectivas 
especificações resultará no impedimento do início ou continuidade da jornada de trabalho, até 
que as irregularidades constatadas sejam eliminadas. Os serviços poderão ser rejeitados e 
sujeitos a serem refeitos sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, 
caso não atendam às especificações técnicas. 
 
3.6 - Sempre que um projeto não possa ser cumprido integralmente dentro do prazo 
programado, por ocorrência de imprevistos (chuvas, obras no local, etc.), a Contratada deverá 
comunicar o fato imediatamente à fiscalização e retornar ao local tantas vezes quanto 
necessário para sua conclusão. 
 
3.7 - No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada em relação à geometria do 
local, qualidade do piso ou outro fator que implique na execução da sinalização incompatível 
com o projeto, esta deverá comunicar imediatamente à Fiscalização para as providências 
necessárias. 
 
3.8 - Todos os serviços de execução de implantação de placas somente deverão ser iniciados, 
após a instalação de sinalização de segurança, de fornecimento da contratada (cones, 
cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes). 
 
4 - REQUISITOS ESPECÍFICOS 
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4.1 - PLACAS SUPORTADAS EM CANO 
 
4.1.1 - Os materiais a serem utilizados na implantação das placas deverão atender à 
Especificação Técnica SETRAN - ES 026/12 , SETRAN - ES 029/12, SETRAN - ES 031/12 e 
SETRAN - ES 032/12. 
 
4.1.2 – As placas não devem apresentar arestas ou cantos vivos voltados contra o fluxo de 
tráfego.  
 
4.1.3 – As placas deverão ser fixadas em suportes de cano de aço galvanizado, atendendo aos 
requisitos exigidos na Especificação Técnica SETRAN - ES 032/12. 
 
4.1.4 – Os suportes das placas devem ser enterrados no mínimo 50 cm e preenchidos 
totalmente com concreto, mantendo sempre o padrão da calçada existente. 
 
4.1.5 – As placas deverão ter altura mínima livre do solo até a face mais baixa da placa de 2 
metros. No caso de fixação em talude, ou terrenos muito ondulados os postes devem ter 
comprimento compatível com esta exigência. 
 
4.1.6 – Os suportes deverão ser fixados através de sapata de concreto com uma resistência de 
15 Mpa. 
 
4.1.7 – Os suportes devem ser instalados a 0,80 m da borda da pista quando a calçada tiver 
largura superior a 2,00 metros, ou no bordo da calçada quando esta tiver largura inferior a 2,00 
metros. 
 
4.1.8 – As placas não poderão avançar sobre a pista de rolamento, devendo ser fixadas com a 
sua projeção a no mínimo 0,30 metros do meio-fio. 
 
4.1.9 – No caso do projeto pedir placas em seqüência, estas devem ser instaladas, 
preferencialmente paralelas à diretriz da pista, mantendo uma distancia padrão do meio fio. 
 
4.1.10 – Os suportes deverão ser posicionados perfeitamente na vertical não sendo admitido 
desvio. 
 
4.1.11 – Deverão ser posicionadas de modo que a face principal da placa fique perpendicular à 
visão dos motoristas, garantindo uma leitura clara das mensagens e tempo de reação 
suficiente para execução de uma manobra segura. 
 
4.2 - PLACAS SUPORTADAS EM FITA METÁLICA 
 
4.2.1 - Os materiais a serem utilizados na implantação das placas deverão atender à 
Especificação Técnica SETRAN - ES 026/12, SETRAN - ES 029/12, SETRAN - ES 031/12  e 
SETRAN - ES 032/12. 
 
4.2.2 – As placas não devem apresentar arestas ou cantos vivos voltados contra o fluxo de 
tráfego.  
 
4.2.3 – As placas deverão ter altura mínima livre do solo até a face mais baixa da placa de 2 
metros.  
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4.2.4 – Deverão ser amarradas por meio de uma fita metálica de aço inoxidável de ¾” ou de 1” 
suportada por castanha de aço zincado conforme modelo fornecido pela SETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito. 
 
4.2.5 – As placas não poderão avançar sobre a pista de rolamento, devendo ser fixadas com a 
sua projeção inteiramente sobre o passeio. 
 
4.2.6 – No caso do projeto pedir mais de uma placa, estas devem ser instaladas 
preferencialmente paralelas à diretriz da pista, mantendo uma distancia padrão do meio fio. 
 
4.2.7 – As placas deverão ser posicionadas perfeitamente na vertical não sendo admitido 
desvio. 
 
4.2.8 – Deverão ser posicionadas de modo que a face principal da placa fique perpendicular à 
visão dos motoristas, garantindo uma leitura clara das mensagens e tempo de reação 
suficiente para execução de uma manobra segura. 
 
 
5 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 
 
A contratada deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar devidamente à 
superfície da placa a ser implantada, e recuperar a calçada ou o passeio no mesmo padrão 
existente, deixando-a limpa sem terra ou caliça. 
 
6 - EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO 
 
Serão de livre escolha da contratada, desde que garantam a qualidade da aplicação e a 
estabilidade da placa. A quantidade deverá ser a necessária à execução dos serviços. Deverão 
ser aprovados pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, antes do início dos serviços. 
 
7 - APLICAÇÃO 
 
7.1 - Preparação do local: 
 
A local onde será implantada a placa deve se apresentar livre de sujeira e qualquer outro tipo 
de material estranho (óleos, graxas, rochas, etc.) que possam afetar a qualidade estrutural da 
cravação. 
 
7.2 - Pré marcação: 
 
Quando não for possível locar a posição da placa baseado no projeto em função de alguma 
interferência, deve ser comunicada a SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, antes da 
implantação da placa, para que a posição da mesma seja redefinida, nos demais casos, a 
placa deverá ser implantada de acordo com as cotas e dimensões e posicionamento fornecido 
em projeto. 
 
7.3 - Proteção: 
 
As placas implantadas devem ser protegidas, até a perfeita secagem do concreto, de todo o 
tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será diretamente responsável e deve 
colocar sinais de aviso adequados. 
 
7.4 - Medição: 
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Para efeito de medição, os serviços serão considerados concluídos depois de executados 
todos os serviços solicitados e recolhidos todo o entulho ou sobras de materiais resultante da 
execução dos mesmos. 
 
Nos serviços executados, a apuração das quantidades (medições) será calculada em 
unidades. 
 
7.5 – Correção: 
Caso seja realizada aplicação do material em desacordo com o projeto, a contratada deverá 
retirá-lo atendendo ao que pede a Especificação Técnica SETRAN - ES 036/12 e sem ônus à 
contratante. 
 
7.6 - Garantia: 
 
O fornecedor deverá garantir pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da entrega do lote das 
placas, a qualidade do produto, suas características físico-construtivas e de acabamento. 
Para acompanhamento da performance do material implantado o fornecedor deverá entregar 
as placas com identificação indelével (impressão em baixo relevo) do fabricante e vinculação 
com o Edital de licitação. 
 
8 - DOCUMENTAÇÃO 
 
A documentação referente à sinalização executada deve ser guardada no mínimo pelo período 
de garantia da sinalização prevista em contrato. 
Esta documentação servirá de subsídio na análise de desempenho da sinalização durante 
aquele período. 
Deve ser composta por projetos, certificados de ensaios dos materiais utilizados e relatórios de 
acompanhamento da aplicação, de refletorização da sinalização bem como, as medições 
parciais e finais para controle de produção e pagamento em casos de contratação. 
Além de conterem informações relativas aos requisitos básicos aqui descritos devem ser 
registrados o local, data e hora da aplicação, empresa executante e eventuais problemas 
encontrados durante a execução. 
 
 
9 – ANEXOS REFERENTES À ESSA ESPECIFICAÇÃO: 21 e 22. 
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1 - OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a implantação de coluna cônica composta, 
braço projetado e placas de sinalização viária em braço projetado.  
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar a Especificação Técnica SETRAN - - 
ES 001/12, SETRAN - ES 028/12 SETRAN - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - ES 
029/12, SETRAN - ES 030/12, SETRAN - ES 031/12 e SETRAN - ES 033/12. 
 
3 - REQUISITOS GERAIS 
 
3.1 – As colunas, braços e placas deverão ser implantados nos locais determinados pelos 
projetos. 
 
3.2 - Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança, os 
funcionários que instalarão as placas deverão apresentar-se uniformizados e portarem crachá 
de identificação preso ao uniforme em local visível. 
 
3.3 - As equipes deverão portar nível, prumo e trena portátil para efetuar o controle de altura, 
nivelamento e posicionamento das colunas e das placas. 
 
3.4 - A contratada deverá apresentar à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito os laudos 
de laboratório para liberação dos lotes de materiais a serem utilizados nos serviços. Durante a 
execução, as equipes deverão ter em seu poder e a disposição da fiscalização da SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito, cópia dos laudos dos materiais em utilização, com resultados 
positivos em relação às exigências das especificações dos materiais. 
 
3.5 - Durante a execução dos serviços de sinalização, serão realizadas inspeções e vistorias 
pela fiscalização da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, onde será verificada a 
concordância dos materiais utilizados e a execução dos serviços com as especificações 
técnicas. O não atendimento a qualquer um dos itens constantes nas respectivas 
especificações resultará no impedimento do início ou continuidade da jornada de trabalho, até 
que as irregularidades constatadas sejam eliminadas. Os serviços poderão ser rejeitados e 
sujeitos a serem refeitos sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, 
caso não atendam às especificações técnicas. 
 
3.6 - Sempre que um projeto não possa ser cumprido integralmente dentro do prazo 
programado, por ocorrência de imprevistos (chuvas, obras no local, etc.), a Contratada deverá 
comunicar o fato imediatamente à fiscalização e retornar ao local tantas vezes quanto 
necessário para sua conclusão. 
 
3.7 - No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada em relação à geometria do 
local, qualidade do piso ou outro fator que implique na execução da sinalização incompatível 
com o projeto, esta deverá comunicar imediatamente à Fiscalização para as providências 
necessárias. 
 
3.8 - Todos os serviços de execução de implantação de sinalização somente deverão ser 
iniciados, após a instalação de sinalização de segurança, de fornecimento da contratada 
(cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes). 
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4 - REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
4.1 – COLUNA CÔNICA COMPOSTA TIPO I E TIPO II 
 
4.1.1 - Os materiais a serem utilizados na implantação das placas deverão atender à 
Especificação Técnica SETRAN - ES 033/12. 
 
4.1.2 – As colunas devem ser enterradas em buraco aberto com 0,60 m x 0,60 m x 1,00 m para 
o tipo I e com 0,80 m x 0,80 m x 1,00 m para o tipo II, que deverão ser totalmente preenchidos 
com concreto com resistência de 15 Mpa após o posicionamento da coluna, e a calçada deverá 
ser refeita no mesmo padrão existente no local. 
 
4.1.3 – As colunas devem ser instaladas no mínimo a 0,50 m da borda da pista ou do meio fio, 
quando a largura da calçada for superior a 2,00 m, e na borda da calçada quando a largura da 
calçada for inferior a 2,00 m, de forma a não prejudicar a circulação dos pedestres e 
cadeirantes. 
 
4.1.4 – No caso do projeto pedir mais de uma coluna, estas devem ser instaladas 
preferencialmente paralelas à diretriz da pista, mantendo uma distancia padrão do meio fio. 
 
4.1.5 – As colunas deverão ser posicionadas perfeitamente na vertical não sendo admitido 
desvio. Na implantação da coluna deve ser levado em consideração o peso adicional do braço 
mais a placa a serem colocados, para que não ocorram desvios após a acomodação das 
cargas. 
 
4.1.6 – A flange de suporte do braço, deverá ser posicionada com uma das faces paralela à 
diretriz da via. 
 
4.1.7 – A coluna deve ter comprimento condizente a proporcionar a altura mínima sobre a pista 
exigida para as placas. No caso de fixação em talude, ou terrenos muito ondulados as colunas 
devem ter comprimento compatível com esta exigência. 
 
4.2 – BRAÇO PROJETADO 
 
4.2.1 - Os materiais a serem utilizados na implantação das placas deverão atender à 
Especificação Técnica SETRAN - ES 033/12. 
 
4.2.2 – Deverão ser parafusados à coluna através de parafusos de aço galvanizado. 
 
4.2.3 – Os braços deverão ser posicionados perfeitamente perpendiculares à diretriz da via não 
sendo admitido desvios. 
 
4.3 - PLACAS SUPORTADAS EM BRAÇO PROJETADO 
 
4.3.1 - Os materiais a serem utilizados na implantação das placas deverão atender à 
Especificação Técnica SETRAN - ES 025/12, SETRAN - ES 026/12, SETRAN - ES 027/12, 
SETRAN - ES 029/12 e SETRAN - ES 031/12. 
  
4.3.2 – As placas não devem apresentar arestas ou cantos vivos voltados contra o fluxo de 
tráfego.  
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4.3.3 – As placas deverão ter altura livre da superfície da via até a face mais baixa da placa de 
no mínimo 5,50 metros para placas suportadas em coluna e braço TIPO I, e de 6,0 m para 
placas suportadas em coluna e braço TIPO II.  
 
4.3.4 – A altura mínima exigida deve ser obtida com o tamanho e fixação da coluna. A 
braçadeira e o anteparo regulável devem apenas controlar a angulação horizontal e 
posicionamento da placa, face à curvatura do braço projetado. 
 
4.3.4 – Deverão ser afixadas ao braço por meio de braçadeira de aço zincado conforme 
modelo fornecido pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
4.3.6 – No caso do projeto pedir placas em seqüência, estas devem ser instaladas 
preferencialmente paralelas a diretriz da pista, mantendo uma distância padrão do meio fio. 
 
4.3.8 – As placas deverão ser posicionadas de modo que a face principal fique perpendicular à 
visão dos motoristas, garantindo uma leitura clara das mensagens e tempo de reação 
suficiente para execução de uma manobra segura. 
 
5 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 
 
A contratada deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar devidamente a 
superfície a ser implantada. 
 
6 - EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO 
 
Serão de livre escolha da contratada, desde que garantam a qualidade da aplicação e a 
estabilidade do conjunto. A quantidade deverá ser a necessária à execução dos serviços. 
Deverão ser aprovados pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito antes do início dos 
serviços. 
 
7 - APLICAÇÃO 
 
7.1 - Preparação do local: 
 
O local onde será implantado a coluna, o braço e a placa devem se apresentar seco, livre de 
sujeira e qualquer outro tipo de material estranho (óleos, graxas, rochas, etc.) que possam 
afetar a qualidade estrutural da cravação. 
 
7.2 - Pré marcação: 
 
Quando o local não estiver de acordo com as cotas e dimensões fornecidas em projeto ou não 
apresentar marcas existentes que possam servir de guia, deve ser feita uma pré marcação 
antes da implantação da coluna, devendo ser vistoriada pela fiscalização antes do início da 
cravação. 
 
7.3 - Proteção: 
 
As colunas implantadas devem ser protegidas, até a perfeita secagem do concreto, de todo o 
tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será diretamente responsável e deve 
colocar sinais de aviso adequados. 
 
7.4 – Metodologia: 
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O braço projetado e a placa só deverão ser instalados na coluna após 48 horas da 
concretagem da mesma para que haja tempo para a cura do concreto e não ocorram 
deslocamentos devido ao peso extra. 
 
7.5 - Medição: 
 
Para efeito de medição, os serviços serão considerados concluídos depois de executados 
todos os serviços solicitados e recolhidos todo o entulho ou sobras de materiais resultante da 
execução dos mesmos. 
 
Nos serviços executados, a apuração das quantidades (medições) será calculada em 
unidades. 
 
7.6 – Correção: 
 
Caso seja realizada aplicação do material em desacordo com o projeto, a contratada deverá 
retirá-lo atendendo ao que pede a Especificação Técnica SETRAN - ES 036/12 e sem ônus à 
contratante. 
 
7.7 - Garantia: 
 
O fornecedor deverá garantir pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da entrega do lote das 
placas, a qualidade do produto, suas características físico-construtivas e de acabamento. 
Para acompanhamento da performance do material implantado o fornecedor deverá entregar 
as placas com identificação indelével (impressão em baixo relevo) do fabricante e vinculação 
com o Edital de licitação. 
 
8 - DOCUMENTAÇÃO 
 
A documentação referente à sinalização executada deve ser guardada no mínimo pelo período 
de garantia da sinalização prevista em contrato. 
Esta documentação servirá de subsídio na análise de desempenho da sinalização durante 
aquele período. 
Deve ser composta por projetos, certificados de ensaios dos materiais utilizados e relatórios de 
acompanhamento da aplicação, de refletorização da sinalização, bem como, as medições 
parciais e finais para controle de produção e pagamento em casos de contratação. 
Além de conterem informações relativas aos requisitos básicos aqui descritos devem ser 
registrados o local, data e hora da aplicação, empresa executante e eventuais problemas 
encontrados durante a execução.  
 
10 – ANEXOS REFERENTES À ESSA ESPECIFICAÇÃO: 29 e 30. 
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1 - OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a remoção de sinalização vertical 
implantada com placas e/ou colunas cônicas, bem como a remoção de, tachões, tachas e 
protetores de pedestres. 
 
2 - REQUISITOS GERAIS  
 
2.1 - A remoção deverá ser feita nos locais determinados pelos projetos. 
 
2.2 - Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança do 
Ministério do Trabalho, os funcionários deverão apresentar-se uniformizados e portarem crachá 
de identificação preso ao uniforme em local visível. 
 
2.3 – A remoção deverá ser executada por método que agrida o menos possível o pavimento 
e/ou calçada. 
 
2.4 – Após à remoção, a contratada deverá limpar e secar devidamente a superfície utilizando 
qualquer método de sua escolha como: escovas, vassouras, compressores, ventiladores, etc. 
 
2.5 – A superfície que sofreu a remoção deverá apresentar condições de receber uma nova 
sinalização em seguida. 
 
2.6 - No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada em relação ao disposto no 
projeto, qualidade do piso ou outro fator que implique na retirada da sinalização incompatível 
com a existente, esta deverá comunicar imediatamente à Fiscalização para as providências 
necessárias. 
 
2.7 - Todos os serviços de remoção de sinalização vertical somente deverão ser iniciados, 
após a instalação de sinalização de segurança, de fornecimento da contratada (cones, 
cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes). 
 
2.8 - Durante a execução dos serviços de sinalização vertical serão realizadas inspeções e 
vistorias pela fiscalização da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito verificada a 
concordância dos materiais utilizados e a execução dos serviços com as Especificações 
Técnicas. O não atendimento a qualquer um dos itens constantes nas respectivas 
Especificações resultará no impedimento do início ou continuidade da jornada de trabalho, até 
que as irregularidades constatadas sejam eliminadas. Os serviços poderão ser rejeitados e 
sujeitos a serem refeitos sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, 
caso não atendam às Especificações Técnicas. 
 
2.9 - Sempre que uma ordem não puder ser cumprida integralmente dentro do prazo 
programado, por ocorrência de imprevistos de qualquer natureza, a contratada deverá 
comunicar o fato imediatamente à Fiscalização e retornar ao local tantas vezes quanto 
necessário para sua conclusão. 
 
3 - METODOLOGIA 
 
3.1 – RETIRADA SOBRE CALÇADA 
 
3.1.1 - A calçada original deverá ser refeita com o mesmo padrão da quadra. 
 
3.1.2 – A superfície deve apresentar-se regularizada, dentro das condições oferecidas pelo 
material, não se admitindo diferenças acentuadas de nível; 
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3.2 – RETIRADA SOBRE ATERRO COMPACTADO 
 
3.2.1 - O buraco resultante da retirada deverá ser preenchido com terra até nivelar com o 
terreno. 
3.2.2 – A superfície deve apresentar-se regularizada, dentro das condições oferecidas pelo 
material, não se admitindo diferenças acentuadas de nível; 
 
3.3 - RETIRADA SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
 
3.3.1 - Deverão ser retirados com o dano mínimo ao pavimento possível. 
 
3.3.2 – O buraco resultante deverá ser preenchido com massa asfáltica com a mesma Faixa do 
pavimento existente para que não haja contaminação da base e sub-base. 
 
4 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 
 
A contratada deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar devidamente a 
superfície após a remoção. 
 
5 - EQUIPAMENTOS DE EXECUÇÃO 
 
Serão de livre escolha da contratada, desde que garantam a qualidade dos serviços e a 
estabilidade. A quantidade deverá ser a necessária para a execução dos serviços. Deverão ser 
aprovados pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito antes do início dos serviços. 
 
6 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
6.1 – Execução : 
As sinalizações removidas devem ser recobertas não deixando quaisquer marcas e falhas que 
possam prejudicar a nova sinalização. 
 
6.2 - Proteção: 
A remoção deve ser protegida, até a perfeita adesão do material ao pavimento, de todo o 
tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será diretamente responsável e deve 
colocar sinais de aviso adequados. 
 
6.3 - Medição:  
Para efeito de medição, os serviços serão considerados concluídos depois de executados 
todos os serviços solicitados e recolhem todo o entulho ou sobras de materiais resultante da 
execução dos mesmos. 
 
Nos serviços executados, a apuração das quantidades (medições) será calculada em 
unidades, conforme descrito na Especificação Técnica SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito - ES 024/12. 
 
7 - ACEITAÇÃO 
 
Os serviços rejeitados serão complementados, corrigidos ou refeitos sem ônus para a 
Contratante. 
 
8 – DOCUMENTAÇÃO 
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A documentação referente aos serviços executados deve ser guardada no mínimo pelo período 
de garantia da sinalização prevista em contrato. 
Esta documentação servirá de subsídio na análise de desempenho da sinalização durante 
aquele período. 
Deve ser composta por projetos, certificados de ensaios dos materiais utilizados e relatórios de 
acompanhamento da aplicação das medidas de espessura e de retrorrefletorização da 
sinalização bem como, as medições parciais e finais para controle de produção e pagamento 
em casos de contratação. 
Além de conterem informações relativas aos requisitos básicos aqui descritos devem ser 
registrados o local, data e hora da aplicação, empresa executante e eventuais problemas 
encontrados durante a execução. 
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1 - OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a execução de limpeza de sinalização 
vertical executada com placas. 
 
2 - REQUISITOS GERAIS  
 
2.1 - A limpeza deverá ser aplicada nos locais determinados pelos projetos. 
 
2.2 - Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança do 
Ministério do Trabalho, os funcionários deverão apresentar-se uniformizados e portarem crachá 
de identificação preso ao uniforme em local visível. 
 
2.3 – A limpeza deverá ser executada por método que agrida o menos possível a sinalização. 
 
2.4 - No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada em relação à posição da 
placa, qualidade da chapa, da película, ou de outro fator que implique na execução da limpeza, 
esta deverá comunicar imediatamente a Fiscalização para as providências necessárias. 
 
2.5 - Todos os serviços de limpeza de sinalização vertical somente deverão ser iniciados, após 
a instalação de sinalização de segurança, de fornecimento da contratada (cones, cavaletes, 
dispositivos refletivos e piscantes). 
 
2.6 - Durante a execução dos serviços de sinalização vertical serão realizadas inspeções e 
vistorias pela fiscalização da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito verificada a 
concordância dos materiais utilizados e a execução dos serviços com as especificações 
técnicas. O não atendimento a qualquer um dos itens constantes nas respectivas 
especificações resultará no impedimento do início ou continuidade da jornada de trabalho, até 
que as irregularidades constatadas sejam eliminadas. Os serviços poderão ser rejeitados e 
sujeitos a serem refeitos sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, 
caso não atendam às especificações técnicas. 
 
2.7 - Sempre que um projeto não puder ser cumprido integralmente dentro do prazo 
programado, por ocorrência de imprevistos de qualquer natureza a contratada deverá 
comunicar o fato imediatamente à Fiscalização e retornar ao local tantas vezes quanto 
necessário para sua conclusão. 
 
 
3 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 
 
A contratada deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar devidamente a 
superfície. 
 
4 - EQUIPAMENTOS DE EXECUÇÃO 
 
Serão de livre escolha da contratada, desde que garantam a qualidade dos serviços e a 
estabilidade. A quantidade deverá ser a necessária para a execução dos serviços. Deverão ser 
aprovados pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito antes do início dos serviços. 
 
5 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
5.1– Execução : 
5.1.1 - As sinalizações devem ser limpas retirando-se toda a pichação, fuligem e adesivos 
existentes, tanto na face principal, como no verso da placa. 
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5.1.2 – Deverá ser utilizado material não abrasivo à película, garantindo as suas características 
de retrorrefletância e qualidade da cor. 
5.1.3 – Para placas em semi-pórtico com braço projetado ou em pórtico, a limpeza deverá ser 
executada com caminhão com plataforma elevatória, para que o operador fique perto da placa, 
garantido a segurança do mesmo. 
5.2 - Medição:  
Para efeito de medição, os serviços serão considerados concluídos depois de executados 
todos os serviços solicitados e recolhidos todas as sobras de materiais resultantes da limpeza. 
 
Nos serviços executados de limpeza, a apuração das quantidades (medições) será calculada 
em unidades. 
 
6 - ACEITAÇÃO 
 
Os serviços rejeitados serão complementados, corrigidos ou refeitos sem ônus para a 
Contratante. 
 
7 – DOCUMENTAÇÃO 
 
A documentação referente aos serviços executados deve ser guardada no mínimo pelo período 
de garantia da sinalização prevista em contrato. 
Esta documentação servirá de subsídio na análise de desempenho da sinalização durante 
aquele período. 
Deve ser composta por projetos, relatórios de acompanhamento da limpeza da sinalização bem 
como, das medições parciais e final para controle de produção e de pagamento. 
Além de conterem informações relativas aos requisitos básicos aqui descritos devem ser 
registrados o local, data e hora da limpeza, empresa executante e eventuais problemas 
encontrados durante a execução. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para o fornecimento de defensa metálica 
zincadas. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar as Normas da ABNT NBR 6971, NBR 
6970, NBR 14282. 
 
3 - REQUISITOS GERAIS 
3.1 – As defensas devem ser construídas em chapa de aço SAE 1020 em módulos de 2 ou 4 
m; 
 
3.2 - As defensas devem ser zincadas pelo processo contínuo ou semi contínuo de imersão à 
quente, atendendo à NBR 7397 e NBR 7398 NBR 7399 E NBR 7400.  
 
3.3 – As defensas devem ser zincadas somente após receberem todos os cortes, furações, 
dobras e soldagens que se fizerem necessárias. 
 
3.4 – As defensas devem ser embaladas de forma a não sofrer danos durante o transporte e o 
manuseio; 
 
3.5 - Os ensaios da qualidade do material e revestimento devem ser efetuados nas peças que 
constituem os elementos da defensa, após a fabricação da mesma. 
 
3.6 - As peças dos Módulos ainda deverão:  
a) Ser isentas de defeitos superficiais que prejudiquem sua utilização; 
b) Apresentar superfície lisa dos dois lados; 
c) Ser isentas de empolamentos, manchas e oxidação;  
d) Ter acabamento semi fosco homogêneo nos dois lados; 
 
3.7 – As formas, dimensões, tolerâncias e características de todos os elementos constituintes 
do conjunto da defensa deverão obedecer ao que estabelece a NBR 6971 e detalhes anexos. 
 
3.8 - As defensas devem atender ao Manual de Sinalização do CONTRAN, ao Código de 
Trânsito Brasileiro e a norma NBR 6971, quanto a sua fixação no passeio, encaixes, furações, 
etc. No caso de dúvidas, deverá ser consultado a SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
3.9 - Os parafusos e arruelas devem ser de aço carbono de acordo com a NBR 8855, NBR 
10062 E NBR 6323. 
 
4- REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
4.1 – DEFENSA SIMPLES: Tipo de defensa metálica formada por uma só linha de lâminas e 
suportada por uma só linha de postes. 
 
4.2 – DEFENSA DUPLA: Tipo de defensa metálica formada por duas linhas de lâminas, 
paralelas e suportada por uma única linha de postes. 
 
4.3 – DEFENSA MALEÁVEL: modelo de defensa metálica onde os postes são maleáveis, para 
absorver o impacto e se deformar plasticamente. O espaçamento entre os postes é de 4 m 
para o modelo duplo e 2 m para o modelo simples. 
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4.4 – DEFENSA SEMI-MALEÁVEL: modelo de defensa metálica onde os postes são semi-
maleáveis, mais rígidos que o modelo maleável, ficando a maior parte da deformação 
absorvida pela lâmina. O espaçamento entre os postes é de 4 m. 
 
4.5 - DEFENSA SEMI-RÍGIDA: modelo de defensa metálica onde os postes são semi-
maleáveis, mais rígidos que o modelo maleável, com lâminas implantadas sem espaçadores. O 
espaçamento entre os postes é de 4 m. 
 
4.6 - DEFENSA RÍGIDA: modelo de defensa metálica onde os postes são semi-maleáveis, 
mais rígidos que o modelo maleável, com lâminas implantadas sem espaçadores. O 
espaçamento entre os postes é de 2 m. 
 
4.7 – As formas, dimensões tolerâncias e características de todos os tipos de defensa deverão 
obedecer ao que estabelece a NBR 6971.  
 
5 - ENSAIOS 
 
5.1 As defensas deverão ser ensaiadas em laboratório, conforme a norma NBR – 6323. 
 
5.2 – As defensas devem atender aos seguintes requisitos qualitativos: 

Defensa Mínimo Máximo Documentos a utilizar 
Espessura do Revestimento 0,025 mm  NBR 7397 
Dureza ao revestimento Hb  NBR 7527 
Flexibilidade 8e   
Aderência  GR 1 NBR 11003 
Resistência ao impacto 18 j  ASTM D 2794 
Resistência à névoa salina 1000 h  NBR 8094 
Resistência à umidade 240 h  NBR 7351 
Intemperismo 3000 h  ASTM G 23 
Resistência a SO2 (2L) 5 h  NBR 8096 

 
5.3 - Para efeitos de resistência mecânica a defensa deve atender aos seguintes parâmetros: 

Defensa Mínimo 

Limite de resistência a Tração 350 Mpa 
Limite de escoamento 240 Mpa 
Alongamento após ruptura  e < 3,0 mm à 20 % 

e > 3,0 mm à 23% 
Dobramento a 180º (calço 1,5 vezes a espessura do 
corpo de prova) 

Não deve apresentar trincas na face 
externa 

 
5.4 - As amostras para ensaio devem ser retiradas na proporção de duas peças para cada lote 
de até 300 peças 
 
5.5 – O FORNECEDOR terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis após a abertura das propostas, 
para colocar a disposição da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, em seu depósito de 
materiais situado na Rua Benedito Carollo, 1141 - Curitiba, uma AMOSTRA do lote de material 
que deverá entregar posteriormente, para análise por aquela SETRAN - Secretaria Municipal 
de Trânsito e verificação de atendimento ao projeto e suas especificações técnicas, e também  
ao disposto no item 3.6 acima. A não apresentação da amostra acarretará na desclassificação 
do item cotado. 
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5.6 - A critério do FORNECEDOR, as AMOSTRAS poderão ou não ser subtraídas do total do 
lote a ser entregue na primeira autorização de fornecimento. 
 
6 - INSPEÇÃO: 
   
6.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
6.2 - O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado 
completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido nesta 
especificação. 
 
6.3 – Para as demais entregas, a exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito poderá ser realizado novo ensaio laboratorial do material recebido em um ou mais 
requisitos exigidos. 

- Esta nova análise será às custas do fabricante. 
 
6.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
6.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta Norma, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, sem 
prejuízo da aplicação de sanções prevista nesta Norma.  
 
6.6 - O FORNECEDOR assumirá integral responsabilidade por extravios ou danos sofridos no 
transporte qualquer que seja a causa. 
 
6.7 - As despesas com o transporte, impostos e seguros correrão por conta do FORNECEDOR. 
 
7 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
7.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitos. 
 
7.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
7.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar defeitos, danos de transporte, 
violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de identificação. 
 
8 - GARANTIA 
 
8.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 24 meses contados a partir da data de 
fabricação do material contra defeitos de fabricação.  
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8.2 – Neste caso todo o material já utilizado e o que ainda estiver em estoque deverão ser 
substituídos dentro do prazo fixado pela fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a implantação de defensa metálica. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar as seguintes Normas da ABNT: 
NBR-6971, NBR-6970, NBR-14282 e Especificação Técnica SETRAN - ES 001/12. 
 
3 - REQUISITOS GERAIS 
 
3.1 - A defensa metálica deverá ser aplicada nos locais determinados pelos projetos. 
 
3.2 - Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança, os 
funcionários que instalarão a defensa deverão apresentar-se uniformizados e portarem crachá 
de identificação preso ao uniforme em local visível. 
 
3.3 - As equipes deverão portar nível, prumo e trena portáteis para efetuar o controle de altura 
e nivelamento. 
 
3.4 - A contratada deverá apresentar à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito os laudos 
de laboratório para liberação dos lotes de materiais a serem utilizados nos serviços. Durante a 
execução as equipes deverão ter em seu poder e a disposição da fiscalização da SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito, cópia dos laudos dos materiais em utilização, com resultados 
positivos em relação às exigências das especificações dos materiais. 
 
3.5 - Durante a execução dos serviços de implantação, serão realizadas inspeções e vistorias 
pela fiscalização da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito., onde será verificada a 
concordância dos materiais utilizados e a execução dos serviços com as Especificações 
Técnicas. O não atendimento a qualquer um dos itens constantes nas respectivas 
especificações resultará no impedimento do início ou continuidade da jornada de trabalho, até 
que as irregularidades constatadas sejam eliminadas. Os serviços poderão ser rejeitados e 
sujeitos a serem refeitos sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, 
caso não atendam às Especificações Técnicas. 
 
3.6 - Sempre que um projeto não possa ser cumprido integralmente dentro do prazo 
programado, por ocorrência de imprevistos (chuvas, obras no local, etc.), a Contratada deverá 
comunicar o fato imediatamente à fiscalização e retornar ao local tantas vezes quanto 
necessário para sua conclusão. 
 
3.7 - No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada em relação a geometria do 
local , qualidade do piso ou outro fator que implique na execução da sinalização incompatível 
com o projeto, esta deverá comunicar imediatamente à Fiscalização para as providências 
necessárias. 
 
3.8 - Todos os serviços de execução de implantação de defensas somente deverão ser 
iniciados, após a instalação de sinalização de segurança, de fornecimento da contratada 
(cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes). 
 
4 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
4.1 - Os materiais a serem utilizados na implantação de defensas metálicas deverão atender à 
Especificação Técnica SETRAN - ES 038/12. 
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4.2 – Os componentes das defensas não devem apresentar arestas ou cantos vivos voltados 
contra o fluxo de tráfego. Os elementos de fixação devem estar atrás das lâminas e se , ainda 
assim, houver possibilidade de atingir pessoas e veículos devem ter suas formas baixas e 
arredondadas. 
 
4.3 – Os Postes das defensas, devem ser cravados no mínimo 110 cm em aterro compactado . 
No caso de fixação em talude, ou terrenos muito ondulados, os postes devem ter comprimento 
compatível com esta exigência. 
 
4.4 - As defensas metálicas devem ter postes cravados ao solo, por processo de percussão 
assegurando um adequado atrito lateral. Em extensões menores que trezentos metros e 
isoladas, pode se admitir a implantação através de sapata de concreto 
 
4.5 – As lâminas de uma Defensa não podem ser instaladas a menos de 0,50 m da borda da 
pista. 
 
4.6 – As defensas devem ser instaladas, preferencialmente paralelas à diretriz da pista. 
 
4.7 - As mudanças de altura de uma defensa, seja por razões do projeto ou por ancoragem não 
devem ser bruscas , obedecendo uma relação máxima de 1:12 
 
4.8 – Os postes deverão ser cravados perfeitamente na vertical não sendo admitido desvio. 
 
4.9 – No caso de sapata de concreto o mesmo deverá ter uma resistência de 15 Mpa. 
 
5 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA. 
 
A contratada deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar devidamente a 
superfície a ser implantada . 
 
6 - EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO: 
 
Serão de livre escolha da contratada, desde que garantam a qualidade da aplicação e a 
estabilidade da defensa. A quantidade deverá ser a necessária para a execução dos serviços. 
Deverão ser aprovados pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, antes do início dos 
serviços. 
 
7 - APLICAÇÃO: 
 
7.2 - Preparação do local: 
 
A local onde será implantada a defensa deve se apresentar livre de qualquer outro tipo de 
material estranho (óleos , graxas, rochas, etc.) que possa afetar a qualidade estrutural da 
cravação. 
 
7.3 - Pré marcação: 
 
Deve ser feita a pré marcação antes da aplicação do material, rigorosamente de acordo com as 
cotas e dimensões fornecidas em projeto, devendo ser vistoriada pela fiscalização antes do 
início da cravação, caso as cotas estejam em desacordo, a /RIRETRANSETRAN - Secretaria 
Municipal de Trânsito deverá ser comunicada imediatamente para que acompanhe e/ou confira 
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a pré-marcação realizada. Em ambos os casos a aplicação do material só poderá ser iniciada 
após essa verificação. 
7.4 - Proteção: 
 
A defensa aplicada deve ser protegida, até a perfeita cura do concreto, de todo o tráfego de 
veículos bem como de pedestres. O aplicador será diretamente responsável e deve colocar 
sinais de aviso adequados. 
 
7.5 - Medição: 
 
Para efeito de medição, os serviços serão considerados concluídos depois de executados 
todos os serviços solicitados e recolhidos todo o entulho ou sobras de materiais resultante da 
execução dos mesmos. 
Nos serviços executados, a apuração das quantidades (medições) será calculada em metros 
lineares. 
 
7.6 - Garantia: 
 
O fornecedor deverá garantir pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da entrega do lote dos 
módulos de defensa metálica, a qualidade do produto, suas características físico-construtivas e 
de acabamento. 
Para acompanhamento da performance do material implantado o fornecedor deverá entregar 
todas as peças que compõe as defensas metálicas com identificação indelével (impressão em 
baixo relevo) do fabricante e vinculação com o Edital de licitação. 
 
8 - DOCUMENTAÇÃO 
 
A documentação referente à sinalização executada deve ser guardada no mínimo pelo período 
de garantia prevista em contrato. 
Esta documentação servirá de subsídio na análise de desempenho da sinalização durante 
aquele período. 
Deve ser composta por projetos, certificados de ensaios dos materiais utilizados, relatórios de 
acompanhamento da aplicação, das medidas de espessura, bem como das medições parciais 
e final. 
Além de conterem informações relativas aos requisitos básicos aqui descritos devem ser 
registrados o local, data e hora da aplicação, empresa executante e eventuais problemas 
encontrados durante a execução. 
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1 - OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para o fornecimento de protetores de pedestres 
metálicos. 
 
2 – DEFINIÇÕES 
 
Protetor de pedestre: Elemento vertical que se destina a orientar a circulação de pedestre, 
redirecionando para locais seguros de passagem ou travessia de vias. 
 
3 - REQUISITOS GERAIS  
 
3.1 - Os protetores devem ser zincados pelo processo contínuo ou semi contínuo de imersão à 
quente, atendendo à NBR 7397 e NBR 7398 NBR 7399 E NBR 7400.  
 
3.2 – Os protetores devem ser zincados somente após receberem todos os cortes, furações, 
dobras e soldagens que se fazem necessárias. 
 
3.3 – Os protetores devem ser embalados de forma a não sofrer danos durante o transporte e o 
manuseio; 
 
3.4 - Os ensaios da qualidade do material e revestimento devem ser efetuados nas peças após 
a fabricação da mesma. 
 
3.5 – Os protetores devem ser isentos de defeitos superficiais que prejudiquem sua utilização; 
 
3.6 – Os protetores devem apresentar superfície lisa do lado externo; 
 
3.7 – Os protetores devem ser isentos de empolamentos, manchas e oxidação;  
 
3.8 - Deve constar na embalagem etiqueta contendo:  
a) nome do fornecedor,  
b) data de fabricação  
c) número de identificação do lote. 
 
3.9 - Os protetores devem atender ao Caderno de Encargos, Manual de Sinalização do 
CONTRAN e Código de Trânsito Brasileiro quanto a sua fixação no passeio, encaixes, furação, 
etc. No caso de dúvidas, deverá ser consultado a SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
3.7 – As formas, dimensões tolerâncias e características de todos os elementos constituintes 
do protetor de pedestre deverão obedecer aos detalhes anexos. 
 
4 - REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 
4.1 - Quanto ao modelo, os Protetores podem ser: 

PROTETOR COR DIMENSÕES 
Tipo 1 Amarelo com tela  77,7 cm x 116,5 cm 
Tipo 2 Verde 1,00 x 1,20 m 
Tipo 3 Vermelho 77,7 cm x 116,5 cm 

 
4.2 - MODELOS TIPO 1 E TIPO 3 
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4.2.1 - Os Protetores devem ser confeccionados em tubo mecânico Standard de 3 ½” de 
diâmetro com parede de 3,25 mm de espessura, pintado em cor específica em esmalte 
sintético semi-brilho. 
 
4.2.2 – No caso de protetor TIPO 1 deverá ser soldada tela galvanizada de malha quadrada 
com abertura de 2” x 2”, fio tipo 8, envolta por perfil tipo “U” de 1”x1/4”. 
 
4.2.3 – Os protetores deverão ser ensaiados em laboratório, conforme a norma NBR – 6323. 
 
4.2.4 – Os protetores devem atender aos seguintes requisitos qualitativos: 

Protetor Mínimo Máximo Documentos a utilizar 
Espessura do Revestimento 0,025 mm  NBR 7397 
Dureza ao revestimento Hb  NBR 7527 
Aderência  GR 1 NBR 11003 
Resistência à névoa salina 240 h  NBR 8094 
Resistência à umidade 240 h  NBR 7351 
Intemperismo 300h  ASTM G 23 
Resistência a SO2 (2L) 5 h  NBR 8096 

 
4.3 - MODELOS TIPO 2  
 
4.3.1 - Os protetores deverão ser confeccionados em duas barras de aço liso horizontais de φ 
5/8” e barras de aço liso com φ ½” soldadas com espaçamentos conforme projeto anexo, 
aplicados em suportes de canos com φ 2 ½” e com”.  
 
4.3.2 – Todos os componentes metálicos do protetor devem ser tratados com fosfatização de 
acordo com a NBR 9209, antes de receberem a pintura. 
 
4.3.3 - A fosfatização deve ser à base de fosfato de zinco proporcionando um revestimento de 
zinco mínimo de 1,6 g/m² por face. 
 
4.3.4 – Após a fosfatização, todos os elementos devem receber uma demão de tinta de fundo à 
base de  resina epoxi-poliamida de acordo com a NBR 11485. 
 
4.3.5 – A pintura deve ser aplicada em duas demãos, sobre toda a superfície, com tinta de 
acabamento à base de resina poliuretano alifático de acordo com a NBR 10991. 
 
4.3.5 – Os protetores devem atender aos seguintes requisitos qualitativos: 

Protetor Mínimo Máximo Documentos a utilizar 
Espessura do Revestimento 0,001 mm  NBR 10443 
Aderência  GR 0 NBR 11003 
Resistência à névoa salina 240 h  NBR 8094 
Resistência à umidade 240 h  NBR 7351 
Intemperismo 300 h  ASTM G 23 

 
5 - ENSAIOS 
 
5.1 - As amostras para ensaio devem ser retiradas na proporção de 01 (uma) peça para cada 
lote de até 300 peças. 
 
5.2 - O FORNECEDOR terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis após a abertura das propostas, 
para colocar a disposição da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, em seu depósito de 
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materiais situado na Rua Benedito Carollo, 1141 - Curitiba, uma AMOSTRA do lote de material 
que deverá entregar posteriormente, para análise por aquela SETRAN - Secretaria Municipal 
de Trânsito e verificação de atendimento ao projeto e suas especificações técnicas, e também 
ao disposto nos itens 3.2 a 3.7 acima. A não apresentação da amostra acarretará na 
desclassificação do item cotado.  
 
5.3 - A critério do FORNECEDOR, as AMOSTRAS poderão ou não ser subtraídas do total do 
lote a ser entregue na primeira autorização de fornecimento. 
 
6 - INSPEÇÃO: 
   
6.1 - Será exigido na primeira entrega do material constante nesta especificação, laudo emitido 
pelo TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, ou pelo Falcão Bauer – Instituto Falcão 
Bauer da Qualidade ou ainda pelo IMT - Instituto Mauá de Tecnologia, atestando que o material 
entregue atende aos padrões desta especificação. 
 
6.2 – O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o 
certificado completo das análises quantitativas e qualitativas dos materiais conforme exigido 
nesta especificação. 
 
6.3 – Para as demais entregas, a exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de 
Trânsito, poderá ser realizado novo ensaio laboratorial do material recebido em um ou mais 
requisitos exigidos. 
          - Os custos desses ensaios serão por conta do fabricante. 
 
6.4 – No caso de rejeição será recusado todo o material fornecido e a empresa fornecedora 
terá 15 (quinze) dias úteis para entregar novos materiais, os quais deverão estar de acordo 
com as referidas exigências. 
 
6.5 - Caso os novos materiais não satisfaçam todas as condições e exigências técnicas, 
contidas nesta especificação, os materiais fornecidos serão devolvidos e a SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito cancelará a compra e revogará o lote dos referidos materiais, 
sem prejuízo da aplicação de sanções prevista nesta Norma.  
 
6.6 - O FORNECEDOR assumirá integral responsabilidade por extravios ou danos sofridos no 
transporte qualquer que seja a causa. 
 
6.7 - As despesas com o transporte, impostos e seguros correrão por conta do FORNECEDOR. 
 
7 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
7.1 – Os materiais que satisfizerem as condições desta especificação devem ser aceitos. 
 
7.2 – A exclusivo critério da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito será dispensado um ou 
mais ensaios para o recebimento do material. 
 
7.3 – A SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito se reserva no direito de recusar parte ou 
todo o material fornecido que estiver em desacordo com esta especificação ou que apresentem 
qualquer anormalidade no ato do recebimento como apresentar defeitos, danos de transporte, 
violação do lacre, e adulteração de lote ou dados contidos na etiqueta de identificação. 
 
8 - GARANTIA 
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8.1 – O fabricante deve fornecer uma garantia de 24 meses contados a partir da data de 
implantação do material contra defeitos de fabricação.  
 
8.2 – Neste caso todo o material já utilizado e o que ainda estiver em estoque deverão ser 
substituídos dentro do prazo fixado pela fiscalização sem qualquer ônus à SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
10 – ANEXOS REFERENTES À ESSA ESPECIFICAÇÃO: 31 à 35. 
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1 - OBJETIVO: 
 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a implantação de protetores de pedestre. 
 
2 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar a Especificação Técnica SETRAN - 
ES 001/12 e SETRAN - ES 040/12. 
 
3 - REQUISITOS GERAIS 
 
3.1 - Os protetores deverão ser aplicados nos locais determinados pelos projetos. 
 
3.2 - Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança, os 
funcionários que instalarão o protetor deverão apresentar-se uniformizados e portarem crachá 
de identificação preso ao uniforme em local visível. 
 
3.3 - As equipes deverão portar nível, prumo e trena portáteis para efetuar o controle de altura 
e nivelamento. 
 
3.4 - A contratada deverá apresentar à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito os laudos 
de laboratório para liberação dos lotes de materiais a serem utilizados nos serviços. Durante a 
execução as equipes deverão ter em seu poder e a disposição da fiscalização da SETRAN - 
Secretaria Municipal de Trânsito, cópia dos laudos dos materiais em utilização, com resultados 
positivos em relação as exigências das especificações dos materiais. 
 
3.5 - Durante a execução dos serviços de implantação, serão realizadas inspeções e vistorias 
pela fiscalização da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, onde será verificada a 
concordância dos materiais utilizados e a execução dos serviços com as especificações 
técnicas. O não atendimento a qualquer um dos itens constantes nas respectivas 
especificações resultará no impedimento do início ou continuidade da jornada de trabalho, até 
que as irregularidades constatadas sejam eliminadas. Os serviços poderão ser rejeitados e 
sujeitos a serem refeitos sem qualquer ônus à SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, 
caso não atendam às especificações técnicas. 
 
3.6 - Sempre que o projeto não possa ser cumprido integralmente dentro do prazo programado, 
por ocorrência de imprevistos (chuvas, obras no local, etc.), a Contratada deverá comunicar o 
fato imediatamente à fiscalização e retornar ao local tantas vezes quanto necessário para sua 
conclusão. 
 
3.7 - Todos os serviços de execução de implantação de protetores somente deverão ser 
iniciados, após a instalação de sinalização de segurança, de fornecimento da contratada 
(cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes). 
 
4 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
4.1 - Os materiais a serem utilizados na implantação dos protetores de pedestre deverão 
atender à Especificação Técnica SETRAN - ES 040/12. 
 
4.2 – Os protetores não devem apresentar arestas ou cantos vivos voltados contra o fluxo de 
tráfego.  
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4.3 – Os protetores, devem ser enterrados no mínimo 50 cm em aterro compactado . No caso 
de fixação em talude, ou terrenos muito ondulados os postes devem ter comprimento 
compatível com esta exigência. 
 
4.4 – Os protetores deverão ser implantados com o preenchimento do buraco escavado com 
concreto de resistência mínima de 15 Mpa. 
 
4.5 –Os protetores não podem ser instalados a menos de 0,30 m da borda da pista. 
 
4.6 – Os protetores devem ser instaladas, preferencialmente paralelas à diretriz da pista. 
 
4.7 – Os protetores deverão ser posicionados perfeitamente na vertical não sendo admitido 
desvio. 
 
5 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA. 
 
A contratada deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar devidamente a 
superfície a ser implantada . 
 
6 - EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO: 
 
Serão de livre escolha da contratada, desde que garantam a qualidade da aplicação e a 
estabilidade do protetor. A quantidade deverá ser a necessária para a execução dos serviços. 
Deverão ser aprovados pela SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, antes do início dos 
serviços. 
 
7 - APLICAÇÃO: 
 
7.2 - Preparação do local: 
 
A local onde será implantado o protetor deve se apresentar, livre de sujeira e qualquer outro 
tipo de material estranho (óleos , graxas, rochas, etc.) que possa afetar a qualidade estrutural 
da implantação. 
 
7.3 - Pré marcação: 
 
Quando o local não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a 
pré marcação antes da aplicação do material, rigorosamente de acordo com as cotas e 
dimensões fornecidas em projeto, qualquer diferença de cotas ou de geometria do local, deverá 
ser comunicada imediatamente à fiscalização da SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, 
para que acompanhe e/ou confira a pré-marcação realizada, em ambos os casos a 
implantação dos protetores só poderá ser iniciada após essa verificação. 
 
7.4 - Proteção: 
 
O protetor aplicado deve ser protegido, até a perfeita cura do concreto, de todo o tráfego de 
veículos bem como de pedestres. O aplicador será diretamente responsável e deve colocar 
sinais  de aviso adequados. 
 
7.5 - Medição: 
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Para efeito de medição, os serviços serão considerados concluídos depois de executados 
todos os serviços solicitados e recolhidos todo o entulho ou sobras de materiais resultante da 
execução dos mesmos. 
Nos serviços executados, a apuração das quantidades (medições) será calculada em 
unidades. 
 
7.6 - Garantia: 
 
O fornecedor deverá garantir pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da entrega do lote dos 
protetores, a qualidade do produto, suas características físico-construtivas e de acabamento. 
Para acompanhamento da performance do material implantado o fornecedor deverá entregar 
todas as peças que compõe os protetores com identificação indelével (impressão em baixo 
relevo) do fabricante e vinculação com o Edital de licitação. 
 
8 - DOCUMENTAÇÃO 
 
A documentação referente sinalização executada deve ser guardada no mínimo pelo período 
de garantia da sinalização prevista em contrato. 
Esta documentação servirá de subsídio na análise de desempenho da sinalização durante 
aquele período. 
Deve ser composta por projetos, certificados de ensaios dos materiais utilizados e relatórios de 
acompanhamento da aplicação das medidas de espessura e de refletorização da sinalização 
bem como, as medições parciais e final para controle de produção e pagamento em casos de 
contratação. 
Além de conterem informações relativas aos requisitos básicos aqui descritos devem ser 
registrados o local, data e hora da aplicação, empresa executante e eventuais problemas 
encontrados durante a execução. 
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1 – OBJETIVO 
 
Esta especificação tem por objetivo fixar as exigências mínimas para o fornecimento e o 
recebimento de delimitador cilíndrico flexível para sinalização de vias urbanas e rodovias. 
 
2 – DEFINIÇÃO 
 
Delimitadores cilíndricos flexíveis são dispositivos auxiliares de sinalização que através das 
propriedades de seus materiais componentes, sua forma e suas cores se tornam visíveis 
diurnamente, formando obstáculos físicos visuais destinados a canalizar o tráfego. 
 
Sua correta aplicação será de forma a alertar, conduzir, separar ou estreitar as vias 
adequadamente às correntes de tráfego, de modo que as mesmas sejam facilmente 
visualizadas no sistema viário em pontos de divergência, zonas perigosas, pontos críticos, 
praças de pedágio, acessos, saídas, diferenciar faixas de rodagem especiais e exclusivas, e 
podendo ser utilizadas em sinalizações provisórias ou permanentes. 
 
3 – CRITÉRIOS 
 
3.1 – PROPRIEDADES 
 
3.1.1 – Os delimitadores cilíndricos não devem se tornar agressivos ao tráfego em face de situações 
de abalroamento.    
 
3.1.2 – A estabilidade dos delimitadores deverá ser calculada para que os mesmos ao serem 
posicionados sobre o pavimento das vias não se desloquem ou tombem quando sujeitos a 
ventos de até 100 Km/h. 
 
3.1.3 – Cada delimitador deve ser dimensionado para ser manuseado por um único homem, 
para estocagem, transporte e instalação. 
 
3.1.4 – O formato do delimitador deverá ser cilíndrico uniforme em todos os seus diâmetros e 
atender aos desenhos anexo no qual a configuração superior terá abertura para facilitar sua 
instalação para fixação de eventuais dispositivos luminosos. 
 
3.1.5 – O delimitador cilíndrico será instalado através de chumbador com rosca fêmea de 
aproximadamente 12 mm introduzida no pavimento com cola bi-componente, (vide desenho), e  
rosqueamento com pino parafuso de 12 mm x 60 mm afim de que possa ser removido a 
qualquer tempo.  
 
3.2 – MATERIAIS 
 
3.2.1 – Material Base: 
Os corpos dos delimitadores cilíndricos deverão ser fabricados em material plástico, 
apresentando resistência às intempéries, de forma a não sofrer ressecamento que ocasione 
perda de suas qualidades elásticas, flexíveis e alteração de cores. 
O material deverá ser resistente a solventes, de modo a permitir a remoção de graxas, óleos, 
asfalto com querosene ou aguarrás, seguido de lavagem com detergente neutro e água. 
A base de fixação deverá conter um contra disco metálico de 180 mm x 14 mm x 4 mm e 
atender o modelo dos desenhos. 
O delimitador cilíndrico, uma vez fixado deverá possuir propriedades de forma que havendo um 
esforço ou impacto, a flexibilidade do plástico resista, permitindo seu retorno à forma original. 
 
3.2.2 – Material Refletivo – valores fotométricos 
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A refletorização será efetuada através da aplicação de película refletiva de alta intensidade 
sobre superfície externa, conforme o indicado no desenho e os valores mínimos de brilho da 
película refletiva tipo AI, medidos em candelas por lux por metro quadrado a 0,2 grau de ângulo 
de observação deverão estar em conformidade com a NBR-14644/2001 para cada cor exigida 
no projeto. 
 
3.2.2.1 - Desempenho sob a chuva:  
Quando exposto a uma chuva de 25 mm por hora, a película refletiva deverá apresentar no 
mínimo 70% dos valores de brilho definidos. 
 
3.2.2.2 - Aplicação do refletivo: 
O material refletivo de alta intensidade deverá ser aplicado de acordo com as recomendações 
de seu fabricante, com a utilização de adesivos próprios para o material de base utilizado. 
 
3.2.2.3 - Limpeza: 
O material deverá ser de fácil limpeza com detergente neutro e água, através de uso de escova 
não metálica. 
 
3.3 – CORES DOS DELIMITADORES 
 
Os delimitadores cilíndricos podem ser fornecidos, obedecendo às seguintes composições: 
  
               DELIMITADORES – cor do corpo  REFLETIVO – Alta Intensidade - cor 
  A) preto       A) amarelo 
  B) laranja      B) branco 
 
3.4 – CONTROLE DE QUALIDADE 
 
O comprador se reserva o direito de submeter os delimitadores cilíndricos a teste de 
flexibilidade, intemperismo acelerado, resistência à lavagem com querosene ou aguarrás, 
estabilidade, e outros que por ventura julgar conveniente para comprovar a boa qualidade do 
produto plástico elástico e suas ferragens. 
 
3.5 – GARANTIA 
 
Os delimitadores cilíndricos fornecidos, segundo a presente especificação deverão ter garantia 
de pelo menos 02 (dois) anos, quanto a eventuais falhas de fabricação ou de qualidade dos 
materiais utilizados, devendo neste caso, serem repostos pelo fornecedor, sem quaisquer ônus 
para o comprador. 
 
4. – PROCEDIMENTOS 
 
4.1 – A pigmentação de cor do material plástico básico dos delimitadores deverá ser 
introduzida durante a fusão da moldagem.  
 
4.2 – Os delimitadores deverão ser confeccionados de forma que seu peso total unitário não 
ultrapasse 2 Kg, suas dimensões principais deverão ser em torno de 76 cm de altura e 
diâmetro de 20 cm, e deverão vir acompanhados do parafuso, do chumbador, do batoque de 
vedação e do disco metálico. 
 
4.2.1 – Estas dimensões e as demais ilustradas no desenho anexo poderão variar, sendo 
admissíveis alterações da ordem de 5 % para mais ou para menos, que tornem possível a 
apresentação de propostas por diferentes fornecedores. 
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4.2.2 – Não será admitida variação para menor na largura prevista de 10 cm para os 2 (dois) 
anéis de película refletiva. 
 
5 – EXECUÇÃO 
 
Quanto à instalação, deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

1. Locação precisa de acordo com o projeto; 
2. Nivelamento e espaçamento acompanhando o greide da rodovia; 

Boa fixação dos delimitadores ao solo com adesivo epóxi de dois componentes, para se obter a 
necessária flexibilidade e resistência do conjunto. 
 
9 – ANEXO REFERENTE À ESSA ESPECIFICAÇÃO: 36. 
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05. EQUIPES DE SINALIZAÇÃO 
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1- ITENS GERAIS MÍNIMOS PARA COMPOSIÇÃO DE UMA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO 
VERTICAL (IMPLANTAÇÃO E LIMPEZA) 
 
1.1 – Pessoal: 

Ajudantes    .............................  2 
Motorista (líder de equipe) ......  1 

 
1.2 – Equipamentos: 
  Escada    
  Tambor de água 
  Nível de bolha 
  Alicate 
  Chave de porca 
  Facão 
  Enxada 
  Pá 
  Soquete 
  Cavadeira 
  Alavanca ponta e faca 
  Colher de pedreiro 
  Serra para aço/ferro 
  Caixa para preparo de concreto 
  Talhadeira 
  Trena 
  Marreta de aço 
  Baldes para massa 
  Martelo 
  Baldes para água 
  Cones 
 
1.3 – Material de consumo: 
 Detergentes/solventes 
 Esponjas 
 Vassouras 
 Esfregão 
 Cimento 
 Areia 
 Pedra  
 Água 

 
1.4 – Transporte: 
 Caminhão    
 Comprimento máximo 5,5 m 
 Carroceria de madeira aberta 
 Capacidade máxima de carga 7 ton. 

  
1.5 – Equipamentos de proteção individual – EPI´s: 
 Macacão 
 Botas 
 Luvas 
 Óculos protetores 
 Capacetes 
 Coletes refletivos 
 Bonés 
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 Cinto de segurança e porta ferramentas  
 
 
2- ITENS GERAIS MÍNIMOS PARA COMPOSIÇÃO DE UMA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL PARA PINTURA A FRIO 
 
2.1 – Pessoal: 
 Ajudantes ...................................  6 
 Motorista (líder de equipe)  .......  1 
 
2.2 – Equipamentos: 
 Brochas/pincéis e rolos para pintura 
 Baldes 
 Formas padrão (setas, letras, etc., etc...) 
 Trena 5m 
 Trena 20m 
 Contametro 
 Cones 
 Bandeiras de sinalização 
 Cavaletes 
 
2.3 – Material de consumo: 
 Solventes 
 Água 
 Giz 
 Tinta de premarcação 
 Cordas de algodão 
 Pó de gesso 
 Óleo diesel 

 
2.4 – Transporte: 
 Caminhão cabine dupla ou com cabine acoplada para operários 
 Comprimento máximo 5,5 m 
 Carroceria de madeira aberta 

 Capacidade máxima de carga 7 ton. 
 Máquina de pintura (conforme especificação SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito) 

(poderá ser aceito máquina de pintura incorporada ao caminhão formando um só 
veículo) 

 
2.5 – Equipamentos de proteção individual – EPI´s: 
 Macacão 
 Botas 
 Luvas 
 Óculos protetores 
 Capacetes 
 Coletes refletivos 
 Bonés 
 Lanternas 
 Bandeiras de sinalização 
 Protetores auriculares 
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06. ANEXOS 
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ANEXO 02 
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ANEXO 15 
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ANEXO 16 
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ANEXO 17  
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07. ANEXOS PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 
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