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1. GRUPOS FOCAIS SEMAFÓRICOS EM POLICARBONATO 
 

a. Introdução 
 

Esta especificação técnica tem por objetivo determinar os aspectos 
construtivos dos grupos focais semafóricos veiculares e para pedestres, 
materiais de fixação, máscaras e outros materiais acessórios. 

Não fazem parte desta especificação os focos (Módulos LED ou lâmpadas), 
os grupos focais devem ser fornecidos sem estes equipamentos. 

 

b. Definições 

 

b.1) Grupo Focal ou Semáforo:  
      
Entende-se por Grupo Focal o conjunto obtido pela montagem de um ou mais 
focos luminosos com suas faces voltadas para o sentido do movimento da via, 
sendo composto de três indicações luminosas: vermelha, amarela e verde 
para os grupos focais veiculares e duas indicações luminosas: verde e 
vermelha para os grupos focais de pedestres. Tem por função a alternância 
do direito de passagem de correntes veiculares ou de pedestres numa 
interseção ou seção de via.  
 

b.2)  Foco semafórico  
 
É um elemento modular, independente e intercambiável, constituído entre 
outros, por uma caixa blindada e uma fonte de luz. Este elemento deve 
fornecer a informação através da indicação luminosa aos condutores de 
veículos e aos pedestres. 

b.3) Cobre Foco  
 
Elemento destinado a diminuir a incidência de luz de fonte externa na lente, 
conhecido também como pestana. 

 

b.4) Anteparo  
       
Painel opaco justaposto ao grupo focal, destinado a destacá-lo através de 
contraste com a paisagem do entorno, visando melhorar sua visualização. 
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b.5) Dispositivos de fixação  
        
Conjunto de elementos destinados a sustentação de um foco semafórico ou 
de um grupo  focal em colunas, braços projetados, cordoalhas e outros. 
 

b.6) Caixa  
 
Elemento estanque dotado de uma portinhola, o qual acondiciona os módulos 
LED e acessórios. A caixa através de dispositivos específicos deve permitir o 
acoplamento com outras unidades do mesmo modelo. 

 
 

c. Requisitos Físicos e Mecânicos 
     

Cada   semáforo  deve   consistir   da   montagem  de  um  ou   mais   focos 
semafóricos. 
 
Cada foco semafórico consiste de uma caixa, uma porta, um módulo LED, 
com as vedações necessárias e deverá ser provido de pestana, sendo capaz 
de operar satisfatoriamente tanto no eixo vertical como no horizontal. 
 
Os focos semafóricos devem ser juntados de maneira a providenciar 
integridade mecânica e proteção contra poeira e umidade, devendo ser 
provido de aberturas na parte superior e inferior, compatíveis entre si, que 
permitam a montagem dos mesmos. 
  
Cada foco semafórico deve ser capaz da girar 360 graus sobre o seu eixo, e 
deve ser capaz de ser travado em intervalos de 5 graus. O intertravamento 
deve ser provido por recortes no topo superior e inferior da caixa, e do 
dispositivo de fixação ao braço da coluna ou coluna de sustentação do 
semáforo.  

 
d. Requisitos de resistência 

 
O grupo focal completo, composto de três focos de 200mm, com os módulos 
LED e anteparo, montado em um suporte idêntico ao que será utilizado para 
ligá-lo ao braço da coluna, deve ser capaz de resistir a um vento artificial em 
laboratório de 120 kg/m2, aplicado perpendicularmente à frente e à traseira 
do conjunto. A carga de vento aplicada deve ser igualmente distribuída entre 
os três focos semafóricos. 
 
“Resistir” significa que a carga especificada quando aplicada por um período 
de 24 horas não deve causar qualquer dano ao semáforo, ou ao anteparo ou 
qualquer deformação permanente, suficiente para resultar desempenho 
adverso do semáforo. 
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   “Desempenho Adverso” significa uma deflexão permanente de mais de 10 

graus em ambos os planos vertical ou horizontal após a carga de teste ter 
sido removida da traseira do semáforo e mais de 6,5 graus  em ambos os 
planos vertical ou horizontal após a carga de teste ter sido removida da frente 
do semáforo. 

 
e. Caixa, Portinhola e Cobre-foco 

e.1) Geral 
         

Os grupos focais devem suportar a exposição às intempéries, insolação direta 
e a mudanças bruscas de temperatura, sem que tais condições causem 
deformações, trincas, rachaduras, descolorações ou quaisquer outras 
degradações de qualidade. 
 
Todos os elementos do grupo focal devem levar em conta as condições 
ambientais e a dissipação própria a que estão submetidos e não devem sofrer 
deterioração nem prejuízo de suas características. 

         
A caixa blindada de concepção modular deve possuir dispositivo que permita 
a ligação da fiação externa, de modo a não comprometer a hermeticidade da 
mesma. 
 
Deve ter portinhola fabricada com o mesmo material da caixa blindada, 
contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para a fixação de 
pestanas, devendo abrir-se girando sobre dobradiças da direita para a 
esquerda, tomando-se como referência um observador frontal. Seu 
funcionamento deve ser feito através de fecho simples, sem uso de 
ferramenta especial, de modo a garantir a vedação da caixa blindada. 

         
Todos os acessórios utilizados na fixação dos elementos componentes da 
caixa blindada, tais como, fechos, parafusos, travas devem ser de aço inox, 
conforme NBR 10065. 
 
Os parafusos não devem possuir rosca soberba de forma a permitir sua 
reutilização. Todas as suas partes devem ser lisas e isentas de falhas, 
rachaduras, bolhas de fundição ou outros defeitos. 

         
Não pode haver infiltração de poeira e umidade nas partes óticas e elétricas 
da caixa blindada, devendo ser previsto proteção, através de guarnições de 
borracha (prensa cabos) e filtro de bronze poroso para respiro. 

 

e.2) Dimensões 
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O grupo focal deverá ter dimensões para receber focos semafóricos com 
diâmetro de 200mm, obedecendo as dimensões contidas nas  pranchas A1, 
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10 anexos a esta especificação técnica. 
 

e.3) Materiais e Fabricação 
          

As caixas, portinholas e cobre-focos deverão ser injetados em policarbonato 
virgem devendo atender as características indicadas abaixo:  

 
a) Características física e química  
           
• densidade: 1,20 a 1,5 g/cm3  
• identificação do polímero: constar apenas policarbonato  

    

b) Características mecânicas  
 

• limite de resistência a tração 
- limite elástico ........................................> 55 MPa  
- tensão de ruptura .................................> 40 MPa  
- alongamento na ruptura .......................> 70 %  
• limite de resistência a flexão ............... > 80 MPa 
• módulo de flexão ..................................> 2200 MPa  
• resistência ao impacto -IZOD (3,2mm) 600 a 800 J/m  
• Tempo de exposição - 720 horas  

 
 
 

c) Características térmicas  
 
• HDT - deformação térmica ...................................................... 125 a 150°C  
• Flamabilidade............................................... tempo de queima  < 1 minuto 

- extensão de queima < 25 mm  
 
d) Envelhecimento artificial  
 
Os corpos de prova, após exposição de 720h, não deverão apresentar 
alteração visível a olho nu.  
Todos os componentes tais como: fechos, parafusos, porcas, arruelas e 
fixadores deverão ser  de  aço  inoxidável ou zincados à fogo (mín. 400 
g/m2).  
 
e) Cor 
 
A caixa,  portinhola  e  cobre-foco  deverão ser na cor preta que deverá 
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manter-se  inalterada mesmo  em  exposição  solar (raios ultravioletas), 
ozona e/ou abrasão dos ventos. 
 
f) Inspeções e testes 
 
Os  semáforos  deverão  ser  ensaiados  em  laboratório,   TECPAR_PR/ou 
MAUA_SP  ou  IPT _SP  ou  laboratório  oficial /credenciado  
(independente), conforme a norma NBR - da ABNT, e apresentar laudos de 
ensaio realizados para  o  mesmo  tipo  de  equipamento. 
A quantidade de grupos focais a ensaiar deverá ser igual a 1 % (um por 
cento) do número de peças que contém o lote, com  um  mínimo de 1 
(uma) amostra. 
    
(1) Análise dimensional  
     Análise  dimensional   deverá  ser  efetuada  nos  grupos  focais  
veiculares  3 módulos  (verde, amarelo  e  vermelho)  e  2  módulos  
pedestres  (verde  e vermelho),  nos suportes para fixação e nas máscaras 
e os resultados deverão satisfazer ao estabelecido na NBR 7995 ABNT.  
     
(2) Determinação da densidade  
     Deverá ser efetuado nos corpos  de  prova  retirados  da  caixa do 
grupo focal, conforme ASTM D 792, e os  resultados  deverão  satisfazer 
densidade: 1,20 a 1,5 g/cm3. 
      
(3) Identificação do polímero 
     Deverá ser efetuado nos  corpos  de  prova  retirados  da caixa do 
grupo focal, utilizando o método espectro fotometria no infravermelho. 
 
    
(4) Determinação do limite de resistência a tração 
    Deverá ser efetuado nos corpos de  prova  retirados da  caixa  do  grupo  
focal, conforme  ASTM D 638  a  determinação  do  limite  elástico, tensão 
de ruptura, alongamento  no  limite  elástico   e   alongamento  na   ruptura,  
os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta  Especificação  
Técnica.  
     
(5) Limite de resistência à flexão 
    Deverá ser efetuado nos corpos de  prova  retirados  da  caixa  do  grupo 
focal, conforme  ASTM  D 790   a   determinação  da  resistência  a  flexão  
no  limite elástico e módulo de flexão, os resultados  deverão  satisfazer ao 
estabelecido nesta Especificação Técnica.  
     
(6) Resistência ao impacto (IZOD) tempo de exposição (± 720 horas) 
    Os  corpos  de  prova  retirados  da   caixa do grupo focal serão 
submetidos ao Ensaio  de  Impacto  IZOD  (3,2 mm)  com  entalhe  a  
temperatura   ambiente, conforme ASTM D 256, os resultados deverão 
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satisfazer ao estabelecido nesta Especificação Técnica. 
      
(7) Flamabilidade 
    Deverá ser efetuada nos corpos de prova retirados da caixa do grupo 
focal, a verificação   do   ponto  de  fusão  do   material,  conforme  ASTM  
D 635,  os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta 
Especificação Técnica.  
        
(8) Envelhecimento Artificial 
     Os corpos de prova retirados da  caixa  deverão  ser  submetidos  a  
prova de envelhecimento artificial (weather-o-meter), conforme  ASTM G 
153  ou  155.  
     Após  720h  de  exposição não deverão apresentar alterações visíveis a 
olho nú.  
        
(9) Detecção de tensão de injeção 
     Deverá ser  efetuado  no  módulo  semafórico  acabado, submergindo a 
peça numa mistura de n-propanol e tolueno (3: 1) durante  5 minutos,  não  
deverá aparecer trincas nem fissuras.  
       
(10) Hermeticidade 
     O grupo focal  deverá  ser  submetido a uma vazão de 500 cm3/min por 
bico, através de 8 bicos, a uma distância de 1 (um) metro por 6 horas, não 
deverá conter após o teste mais de 5 cm3 de água no seu interior.  
          
(11) Resistência ao impacto 
     Deverá ser efetuado  nas  lentes  e nas caixas, sendo que as lentes 
deverão suportar um choque de aproximadamente 2,5 J e a caixa suportar 
aproximadamente 220 J.  
     O ensaio na lente será efetuado deixando cair uma bola de aço de 0,5 
kg de massa a uma altura de 0,5m sobre centro da lente.  
     O  ensaio  na  caixa  será  efetuado  utilizando um  pêndulo de impacto 
com massa oscilante de 30 kg (saco de areia) sobre a  seção  do  ponto de 
apoio do grupo focal com a fixação análoga à instalação na interseção. 
 

e.4) Cobre Foco 
      
Deverão existir pestanas, individuais para cada foco, cobrindo ¾ superiores 
da circunferência do mesmo, com finalidade de reduzir a intensidade luminosa 
externa e impedir visão lateral, tendo espessura mínima de 1mm e 
acabamento na cor preto fosco, sendo fixadas à porta através de aro de 
policarbonato e 4 parafusos de aço inox, conforme pranchas elencadas no 
item e.2). 
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f. Estanqueidade Luminosa 
 

O grupo focal deve ser construído e montado de tal modo que, nenhuma luz 
de um foco, passe para outro. 

 
 
g. Fixações 

 

Os semáforos para braço projetado (grupos focais principais) deverão ser 
fixados por um único suporte, conforme desenhos respectivos a fixação (em 
anexo), em conjunto com um suporte para grupo focal principal, conforme 
desenhos anexos, acoplada no entorno do módulo central do grupo focal. 
As fixações acima devem ser confeccionadas em alumínio receber tratamento 
e acabamento  descritos nesta  especificação. 
Para o caso de semáforos repetidores e semáforos de pedestres fixados em 
colunas os mesmos deverão ser feitos por meio de fixações em "L", conforme 
desenho das pranchas anexas. 
Em colunas simples e em coluna compostas, os semáforos repetidores e os 
semáforos de pedestres deverão ser fixadas, em ambas as extremidades, 
através de parafusos de aço inoxidável às fixações em “L”.  
Os suportes em "L" deverão ser confeccionados em aço, zincado à fogo após 
as operações de corte, solda e furação e dimensionados para condições de 
ventos conforme itens estabelecidos nesta especificação. 
Os suportes deverão permitir o posicionamento dos semáforos em torno de 
um eixo vertical, após a fixação ao poste. 
Os suportes deverão ser intercambiáveis com os utilizados atualmente, sem a 
necessidade e modificações. 
Os semáforos, depois de fixados em postes simples ou em braço projetado, 
deverão permitir pequenos deslocamentos em torno do eixo para eventuais 
ajustes de direcionamento dos focos. 

 
h. Acabamento Externo 

Processo: 
As fixações, máscaras e anteparos deverão passar por um processo de 
desengraxe, decapagem e fosfatização, de modo a garantir a perfeita 
aderência das tintas. Poderão ser empregados quaisquer métodos 
adequados, tais como jateamento de areia, solventes químicos, tricloroetileno, 
ácido fosfórico, etc. 

 

i. Condições Ambientais 
  
Os semáforos montados deverão suportar a exposição à intempéries, 
insolação direta e mudanças bruscas de temperatura, sem que tais condições 
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causem deformações, trincas, rachaduras, descolorações ou quaisquer outras 
degradações de qualidade. 
 
 

j. Máscaras 

j.1) Geral 
        
Os módulos deverão permitir a colocação de máscaras de setas ou figuras de 
pedestres, confeccionadas em alumínio, que permitirão unicamente a 
visualização da figura que se deseja realçar. 

j.2) Material 
       
Material utilizado conforme descrito na ABNT NBR 7995:2007 - confecção da 
máscara deve ser em alumínio, segundo norma ABNT NBR 7823, liga 1100 
ou 1200,  têmpera H.14 e espessura 0,6 mm. As chapas de alumínio devem 
ser planas, lisas e isentas de rebarbas. 

j.3) Cor 
      
 As máscaras devem ser pintadas em preto fosco, em material resistente a 
altas temperaturas. 

j.4) Acabamento 
       
Conforme itens estabelecidos nesta especificação, conforme item h. 
 
 

j.5) Aparência 
       
As superfícies da máscara devem estar rigorosamente limpas  e  lisas, isentas  
de manchas, arranhões, bolhas, distorções mecânicas, ou outros defeitos. 

j.6) Dimensões 
       
As dimensões estão indicadas nas pranchas anexas. 

j.7) Desenho 
 
Os grupos focais de pedestres deverão ter a máscara de um homem 
andando, para o verde, e de um homem parado, para o vermelho, sendo a 
figura iluminada sobre o fundo escuro. As figuras das duas máscaras estão 
ilustradas nas pranchas anexas. 
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j.8) Seta 
 
Para uso do direcionamento do tráfego em certas direções durante um 
intervalo específico, esta especificação providencia as medidas padronizadas 
para uso com lentes de 200 milímetros, e devem seguir as dimensões dos 
desenhos das pranchas anexas.  
 

 
k. Anteparo 

k.1) Material 
 
Os anteparos devem ser fabricados em chapa de alumínio, segundo norma 
ABNT NBR 7995:2013, liga de alumínio 1100 ou 1200,  têmpera H-14, 
espessura mínima de 1,5mm envolvendo o grupo focal tão próximo quanto 
possível, não interferindo na abertura da portinhola e na manutenção das 
pestanas. 

k.2) Desenho 
 
Os anteparos devem seguir as dimensões dos desenhos estabelecidos nas  
pranchas anexas. 

k.3) Acabamento 
        
Os anteparos devem ser tratados, na frente e no verso, conforme item h. 
Adicionalmente o anteparo deve receber um borda em película refletiva grau 
técnico, com largura de 20mm, na cor branca. 
 

 
l. Parte Elétrica - Fiação 

 
Deve ser fornecida barra de ligação do tipo “Sindal” de 4mm² para ligação dos 
cabos do semáforo, quando se tratar de porta-foco veicular deve ter 4 polos e 
quando for porta-foco de pedestre o conector deve ser de 3 polos. 
 
Cada grupo focal deve ser provido de uma abertura para passagem do cabo 
de ligação, protegida por uma guarnição de vedação (prensa cabos), que 
permita, após a passagem cabo através de um mecanismo de rosca, a 
perfeita estanqueidade do foco semafórico. 
 
Os dispositivos de entrada dos cabos deverão ser compatíveis para fixação 
de cabos, segundo a NBR 7.288:1994, de 4x1,5mm² (para grupos focais 
veiculares) e 3x1,5mm² (para grupos focais para pedestres). 
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m. Ensaios 
 
Os  semáforos  deverão  ser  ensaiados   em   laboratório,  TECPAR_PR/  ou 
MAUA_SP  ou  IPT_SP   ou   laboratório  oficial /credenciado (independente), 
conforme a norma NBR -  da ABNT, e apresentar laudos de ensaio realizados 
para o mesmo tipo de equipamento. 

m.1) Conformidade dimensional 
 
 

o Foco semafórico será verificado conforme dimensões constantes nas 
pranchas anexas; 

o As fixações serão verificadas conforme dimensões constantes nas 
pranchas anexas; 

o Anteparo será verificado conforme  dimensões constantes nas 
pranchas anexas; 

o As máscaras serão verificadas conforme dimensões constantes das 
pranchas anexas. 

 
 

m.2) Névoa salina 
 
As peças metálicas componentes do foco semafórico não devem apresentar 
corrosão vermelha inclusive travas, parafusos, porcas, arruelas, componentes 
de fixação, em ciclo de 24 e 48 horas. 

m.3) Composição Química 
       
A    amostra   deve   comprovar   o    atendimento   a    uma   das   ligas 
especificadas. 

m.4) Estanqueidade 
 

O grupo focal deve atender à norma NBR IEC 60.529, obtendo índice de 
proteção IP65, conforme sugerido pela NBR7.995:2013. 

m.5) Aderência da pintura 
       
Todos os componentes pintados devem apresentar no ensaio de aderência 
conforme a NBR 11003 resultados no mínimo igual a GR.1B. 

 
n. Amostras 
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O Licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar   com   as  
amostras, laudos emitidos por   entidade    certificada    e    regulamentada   
por    órgão   competente, atendendo  aos  padrões  desta  especificação,  no   
prazo  estabelecido no edital de licitação. 
  

     Após a aprovação as amostras entregues, serão devolvidas e não serão 
contabilizadas no quantitativo total a ser entregue pela empresa contratada. 

 
As amostras a serem encaminhadas deverão ser do mesmo tipo, modelo e 
versão dos produtos ofertados, e constarão de: 
 
o 01 (um) Grupo Focal tipo PRINCIPAL; 
o 01 (um) Grupo Focal tipo REPETIDOR; 
o 01 (um) Grupo Focal tipo PEDESTRES. 

      
o. Garantia 

     
Fica estabelecido o compromisso do FORNECEDOR com a SETRAN de 
garantir, pelo prazo de 02 (dois) anos a partir da data do Termo de 
Recebimento Definitivo do lote de Grupo Focal dos tipos PRINCIPAL, 
REPETIDOR e PEDESTRES, a qualidade do produto, suas características 
físico-construtivas e de acabamento. 
 
Durante o prazo de garantia, em caso de surgimento de defeitos apontados 
pela SETRAN-PMC, o FORNECEDOR deverá repor, sem ônus para a 
mesma, todo o lote de grupo focal (em tratando-se de vicio de confecção) ou 
individualmente (em tratando-se de defeito pontual, localizado) no prazo de 
07 (sete) dias corridos. 

    
Para acompanhamento por parte da SETRAN-PMC da performance do 
material instalado, o fornecedor deverá entregar todos os Grupos Focais com 
identificação indelével (impressão em baixo relêvo) do fabricante e vinculação 
com o presente Edital (SETRAN-PMC –  XX MMM - DD/MM/20XX ). 

 
p. Disposições Gerais 

 
O FORNECEDOR assumirá integral responsabilidade por extravios ou danos 
sofridos no transporte qualquer que seja a causa. 
 
As despesas com o transporte, impostos e seguros correrão por conta da 
FORNECEDOR. 
 
Fazem parte integrante destas especificações os desenhos anexos, e 
quaisquer dúvidas deverão ser sanados junto à Gerência de Implantação de 
Semáforos – TREG-4G, da SETRAN, situada na Rua Reinaldo Pazello, 1.642 
– Santa Quitéria.  



TIPO DO DOCUMENTO: Especificação Técnica  

APLICAÇÃO: Semafórica / Fornecimento 

 

TÍTULO: MATERIAIS SEMAFÓRICOS - GERAL 
 

Versão:   Aprovado por:                   Data emissão: 
SET/15 Engº Fernando José Mazur 15/9/2015 Página 13 de 13. 

 

 
Durante o período de garantia do objeto a SETRAN-PMC, a seu critério, 
poderá escolher aleatoriamente uma peça do produto entregue e encaminhar 
para laudo técnico, a ser emitido preferencialmente pelo TECPAR, ou outro 
instituto de reconhecida credibilidade, a fim de atestar o atendimento das 
especificações técnicas do produto, correndo por conta da empresa 
vencedora as despesas decorrentes da emissão do mesmo. 
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03
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PASSO A PASSO

TIPOS DE EMENDA

Materiais:
Invólucro externo: Nylon (PA 6.6) - Autoextinguível (Classe V0),
Alta resistência térmica (até 105º constantes).
Mola: Combinação do conceito Cage Clamp com Push Wire.
Barra de Condução: Cobre eletrolítico.

Linha 773
A linha 773 foi desenvolvida para facilitar a instalação 
elétrica com uso de fios rígidos ou semirrígidos. 
Dispensam o uso de ferramentas uma vez que o 
condutor pode ser inserido diretamente. Podem ser 
utilizadas em instalações prediais e industriais.

APLICAÇÕES

Decape o fio 
aproximadamente 
12mm conforme
o gabarito da peça 
(figura 2).

Certifique-se que
o tamanho obtido
é o ideal medindo 
no gabarito.

Faça a inserção 
direta do condutor 
e certifique-se de 
que ficou bem 
conectado.

Repita os passos
anteriores para os
próximos condutores.

Emenda com derivação: conecta de 
3 a 8 condutores de mesma fase.

Emenda simples: conecta 2 
condutores de mesma fase.

Policarbonato

Aço

Cobre

Condutores: Semirrígido e Rígido: 0,75 – 2,5mm²
Tensão máxima de operação: 400V  
Intensidade de corrente elétrica: 24A*
Grau de proteção: IP 20
* Exceto para 773 - 173, em condutores de 2,5 – 6mm²: 41A

1 2

43
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1) Objetivo 
 
A presente Especificação Técnica tem por objetivo fixar as condições mínimas para 
fornecimentos de Controladores Semafóricos a serem utilizados no Município de 
Curitiba. 
 

2) Definição 
 
Entende-se por Controlador Semafórico o equipamento eletro-eletrônico responsável 
pela correta coordenação da sinalização semafórica em cruzamentos de vias 
urbanas de tráfego veicular e travessias sinalizadas para pedestres. 
 

3) Requisitos Elétricos 
 
O controlador deverá ser alimentado entre 110 e 240 Vac, com escolha de no 
mínimo entre 127 e 220 V, com tolerância de + ou - 15% sobre o valor nominal e 
freqüência de 60 Hz + ou - 5%.  
 
A potência de saída por fase (canal) deve ser de, no mínimo, 1000 W em 127 V, 
para o comando de semáforos veiculares ou de pedestres. O controlador deve poder 
comandar lâmpadas incandescentes ou módulos a LED, porém, sempre iniciando a 
alimentação nos pontos 0 ("zero crossing") da freqüência da rede. 
 
O controlador deverá oferecer pelo menos uma tomada com tensão da rede de 
alimentação, com capacidade para 10 A, a ser utilizada para alimentar equipamentos 
de manutenção. 
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O controlador deverá ser protegido totalmente contra sobretensões e correntes 
excessivas por disjuntores termo magnéticos, varistores ou fusíveis adequados.  
 
Deverá haver também uma chave liga-desliga para o controlador e outra para os 
sinais luminosos. 
 
O controlador deverá ser provido de um filtro de linha para proteção contra ruídos 
elétricos espúrios provenientes da rede elétrica de alimentação. 
 
O controlador deverá também ser protegido contra ruídos elétricos espúrios na 
entrada do cabo da rede de comunicação. 
 
Todas as partes removíveis contendo equipamentos elétricos que integram o 
controlador deverão ser efetivamente ligadas à carcaça aterrada do controlador, não 
sendo suficiente o simples fato de apoio entre chassi e suportes, a não ser que o 
mesmo se realize por ação de molas. 
 
O controlador deverá ser provido de proteção por diferencial-residual corretamente 
dimensionado para a proteção em caso de fuga de corrente indevida. 
 

4) Requisitos Eletrônicos 
 
O equipamento deverá ser eletrônico, baseado em microprocessador, utilizando 
apenas componentes em estado sólido, inclusive para os elementos de comutação 
das lâmpadas e/ou módulos a LED dos semáforos. 
 
O controlador local deve ser flexível e modular, permitindo expansões para os 
modos atuado, de rede local e centralizado sem adição de placas ou módulos 
adicionais, exceto de detecção de veículos.  
 
Todos os Controladores Semafóricos deverão apresentar já instalados módulos de 
detecção alojados no gabinete do controlador. 
 
Os módulos de detecção deverão ler, processar e repassar a Central Única de 
Processamento os acionamento de laços indutivos de detecção veiculares e 
botoeiras de pedestres. Cada Controlador Semafórico deve apresentar uma 
quantidade mínima de 12 entradas digitais e/ou analógicas e 4 saídas digitais e/ou 
analógicas. 
 
Além da detecção de presença de veículos, usual no controle atuado ou na coleta de 
dados de tráfego, deverá ter-se a possibilidade de detecção diferenciada para 
veículos do transporte público integrando-se ao sistema de controle que trata da 
primazia ao transporte coletivo, conforme descrito nas especificações técnicas do 



 TIPO DO DOCUMENTO: Especificação Técnica  

APLICAÇÃO: Semafórica / Fornecimento 

TÍTULO: MATERIAIS SEMAFÓRICOS - GERAL 

 

Versão:   Aprovado por:                   Data emissão: 

Página 4 de 48. SET/13 Engº Maurício Romani 1/11/2017 

 

Sistema de Prioridade Seletiva do Transporte Coletivo. O Controlador Semafórico 
deverá conter já instalados 4(quatro) Receptores-Detectores de Prioridade, mono-
canal, monodirecional, para até 8 códigos de ônibus do Sistema de Prioridade 
Seletiva do Transporte Coletivo. 
 

4.1) Sistema de Prioridade Seletiva do Transporte Coletivo 
 
Os ônibus são equipados com um TAG emissor que o identifica por nível de 
prioridade. Esse emissor envia a informação de presença de um ônibus 
individualmente conforme seu código de prioridade. 
 
Os detectores implantados em cada Controlador Semafórico são receptores que 
usam um laço indutivo comum como antena. 
 
O sistema instalado em cada Controlador Semafórico deve permitir a detecção 
diferenciada de até 8 tipos de ônibus. Para cada tipo de ônibus o sistema deve 
permitir prioridades semafóricas diferenciadas de acordo com ponderações 
predeterminadas. 
 
COMPONENTE EMISSOR EMBARCADO (Não é objeto desta especificação) 
 
O componente padrão embarcado nos ônibus que operam nas linhas onde há 
prioridade para o transporte público é o descrito abaixo: 
 
Transmissor de radiofreqüência codificável 
É uma Baliza Emissora com até 8 códigos diferenciados de tipo de ônibus. 
Freqüência de emissão: 133 KHz. 
A elaboração e a identificação dos códigos são realizadas por codificação de 
freqüência do tipo FSK, 
 
Este equipamento equipa os ônibus que terão acesso à prioridade semafórica do 
transporte público.  
 
 
COMPONENTES DE DETECÇÃO / RECEPÇÃO (Objeto desta especificação) 
 
Os componentes a serem fornecidos já instalados nos Controladores Semafóricos 
onde há prioridade para o transporte público devem ter no mínimo as características 
abaixo: 
 
4(quatro) Receptores-Detectores de prioridade mono-canal com conexão padrão 
relé de 11 pinos. São conectados em bases (soquetes) padrão para relê de 11 pinos 
com encaixe padrão em trilho DIN 35 (trilho incluso). Esse tipo de conexão é padrão 
de mercado e facilmente adaptável a qualquer tipo de Controlador Semafórico. 
A base deve ser conectada ao controlador via cabos de alimentação, contatos e 
RS232/485 devidamente dimensionados conforme normas vigentes. 
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Deve possuir, no mínimo, as seguintes características: 

• 4 saídas de contato seco e saídas seriais (RS232/485); 

• saída para presença indutiva; 

• ajuste de sensibilidade de detecção; 

• Alimentação 12 ou 24 VDC, 24, 110 ou 230 VAC; 

• LED de diagnósticos de saídas indicando, no mínimo: freqüência, detecção e 
saídas de relê; 

• Usar como antena de recepção/detecção um laço indutivo normal. 

• Ser codificável para identificar até 8 tipos diferentes de veículos; 

• Reconhecer o sinal emitido pelo emissor-transmissor dos códigos dos ônibus 
descrito acima. 

 
O Sistema de Prioridade Seletiva de cada Controlador Semafórico deverá conter, 
instalados e prontos para operação correta:  

• 4(quatro) Receptores-Detectores de prioridade mono-canal com conectores 
de 11 pinos "Macho".  

• 4(quatro) Bases "Fêmea" (soquetes) para relé de 11 pinos compatível com os 
Receptores-Detectores citados acima, compatíveis e montadas em trilho 
padrão DIN 35, fixadas e interligadas ao Controlador Semafórico, prontas 
para utilização. 

 

5) Requisitos de Telecomunicação 
 
Cada Controlador Semafórico deverá estar apto a operar com, no mínimo, três 
opções de telecomunicação com os servidores centrais existentes: 

• Via Par metálico direta 

• Via GPRS 

• Via Ethernet 10/100 
 
5.1) Comunicação direta via par metálico 
 
Os Controladores Semafóricos deverão ter capacidade de integrar-se a uma rede 
física com topologia descrita a seguir, aproveitando a rede de comunicação via par 
metálico já existente  

 
A= Sistema de Gestão Semafórica existente na central.  
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B= Concentrador de Comunicações (usado para comunicação por par metálico) 

C= Controlador de Área (MESTRE) 

D= Controlador Semafórico 

1= meio de comunicação definido pelo sistema utilizado 

2= meio de comunicação fibra ótica. 

3= meio de comunicação par metálico (RADIAL - paralela). 

 
A rede existente em cada subárea de controladores é composta por um Controlador 
de Área descrito ainda neste texto, comunicando-se com o software de controle de 
tráfego, implantado no Centro de Controle Operacional - CCO, localizada na 
SETRAN-PMC, através dos protocolos de comunicação indicados neste Edital. 
 

IMPORTANTE: todas as placas de comunicação utilizadas deverão ser 

obrigatoriamente homologadas pela ANATEL.  

 
GPRS, quadriband, contando com um mínimo de 2 slots, ambos para cartões SIM 
de tamanho 25x15x0,76mm. 
 
 
além de estar aptos a comunicar-se também via conexão TCP/IP (Ethernet 10/100), 
ficando possível sua interface com fibra óptica. 
 

b) Características gerais 

 
Para comunicação de dados entre o CCO (Centro de Controle Operacional) e o 
equipamento instalado em campo deverá ser possível a utilização dos pares 
metálicos existentes atualmente e também estar apto a conexões Ethernet 10/100 
(TCP/IP). Esta conexão deverá ser realizada através de soquete RJ 45 localizado no 
controlador. Em caso de necessidade de utilização de equipamentos suplementares 
para esta conexão a proponente deverá descrever detalhadamente sua proposta e 
todos os custos inerentes deverão ser incorporados ao custo de cada controlador. 
 
O controlador deve permitir extrair informações através dos detectores de tráfego, 
informando taxa de ocupação, contagem de veículos, medição de velocidade em 
varáveis de 5 (cinco) minutos, formando lotes de 15 (quinze) minutos através de 
somatórios de lotes e lotes de hora em hora, através de somatório dos 4 (quatro) 
lotes de 15 minutos cada. A contagem veicular deverá ser classificada no mínimo 
em três classes: autos, caminhões e ônibus e as totalizações deverão ser 
classificadas e em veículos equivalentes (autos). Os dados coletados serão tratados 
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em software dedicado no CCO (Centro de Controle Operacional) para análise 
gerencial e/ou operacional. 
 
O controlador deverá automaticamente verificar o estado de lâmpadas e módulos a 
LED monitorando a corrente no retorno em cada uma das cores de controle (verde, 
amarelo e vermelho para veicular, por exemplo), além da usual monitoração da 
corrente de saída (triacs).  Este recurso garante que no caso de ocorrência de curto-
circuito nos cabos de alimentação dos Grupos Focais, possa ser identificada a 
ocorrência de conflito de verde.  Estas informações deverão ser registradas no LOG 
do equipamento (modo local) e enviadas à Central de Operações (modo 
centralizado). 
 
As programações devem ser caracterizadas por um conjunto de tempos para cada 
cor semafórica, dos modos de operação e tabela dos horários de troca de planos. 
 
Os tempos de segurança não poderão ser violados em hipótese alguma.  No caso 
de conflitância de verdes o controlador deverá entrar imediatamente no modo 
“intermitente”, permanecendo neste estado até que a falha seja resolvida. 
 
c) Modos de operação 
 
Os controladores deverão ter no mínimo os seguintes modos de operação: 
 
c.1 Modo Intermitente 
 
Este modo de operação colocará todos os grupos focais veiculares da interseção na 
cor amarela, e os de pedestres poderão ser desligados ou colocados em vermelho 
intermitente (dependente de programação específica). Este modo poderá ser 
solicitado como segue: 

 
1. Requisição através da chave no painel de facilidades. 
2. Falha do controle por hardware ou software. 
3. Detecção de verdes conflitantes. Esta detecção, por motivos de segurança, 

deve ser feita por dois circuitos totalmente independentes entre si. 
4. Requisição através um horário pré-programado. 
5. Requisição externa através de comando da central. 

 
A freqüência de intermitência deverá ser de 1 Hz, sendo 0,5 seg. de lâmpada acesa 
e 0,5 seg. de lâmpada apagada. 

 
A condição de intermitente deverá continuar funcionando mesmo sem a presença da 
placa UCP (Unidade Central de Processamento) e dos módulos de potência. 
 
c.2 Modo Manual 
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As trocas de estágios são estabelecidas por atuação manual sempre mantendo os 
tempos de segurança. 
 
Para operação manual, o operador deverá, selecionar o modo manual com chave 
seletora e botão de comando disposto em acesso dedicado ou apenas inserir o plug 
do tipo macho-fêmea (sistema plug-in) com um comando externo de chave seletora 
e botão dedicado.  Após a seleção desse modo ou a inserção do plug, o controlador 
deverá estar apto a aceitar o comando manual do operador.  A partir deste 
momento, as mudanças de estágio estarão condicionadas ao operador, e todas as 
condições de segurança, previamente programados no controlador deverão ser 
respeitadas.   
 
Para o modo manual, os controladores deverão aceitar as soluções de botão 
dedicado ou inserção por sistema plug-in.  Quando da retirada do plug ou escolha de 
chaveamento em modo respectivo no próprio controlador, o mesmo deverá 
automaticamente voltar a sua programação normal (plano vigente) de acordo com 
sua tabela de entrada de planos ou em modo centralizado, dependendo do tipo de 
controle para o horário vigente.  
 
c.3 Modo Fixo 
 
O controlador deve seguir uma programação interna, mantendo tempos de verde 
fixos especificados em cada plano de tráfego.  O controle a tempos fixos deve 
permitir a coordenação em rede de Controladores Semafóricos podendo operar em 
modo local ou centralizado. 
 
No caso de redes de controle a tempos fixos em modo local, os relógios da rede 
deverão ter uma referência única e todos os relógios dos controladores na rede 
deverão ser sincronizados via rede de comunicação. 
 
Quando em rede, os controladores devem comandar e implementar a qualquer 
tempo a entrada de um plano de tráfego armazenado no controlador, ou enviado 
pela central. A implementação de entrada em operação do plano de tráfego deverá 
ser realizada por meio de comando simplificado.  Deverão haver, no mínimo, dois 
algoritmos de troca de planos de tráfego: 
 
o Algoritmo abrupto – aquele no qual a entrada do novo plano acontece 

respeitando-se tão somente os tempos de segurança (verde mínimo) do 
estágio corrente 

o Algoritmo suave – aquele no qual para entrada do novo plano os verdes são 
alongados até um valor programável em relação ao tempo de ciclo de tal 
forma a acertar o sincronismo em até 3 tempos de ciclos, no máximo. 

 
O controlador em modo fixo deverá operar de acordo com os valores previamente 
programados. Cada plano de tráfego desta programação se caracteriza por um 
conjunto fixo de tempos. 
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O controlador operando neste modo deve oferecer as seguintes possibilidades: 
 
a) Armazenamento, no mínimo, de 8 planos de tráfego independentes, e mais 

um plano  no qual todos os grupos focais operam em modo intermitente. 
b) Armazenamento independente de, no mínimo, 50 eventos de mudanças de 

planos através da tabelas de horários cada um podendo ser programado em 
dia(s) da semana, hora, minuto e segundo (dependendo do processo de 
programação das defasagens). 

 

O controlador deverá poder ser programado, no mínimo, com os seguintes 
parâmetros: 

 

o Tempo de verde (por fase e por plano) – 01 seg. a 120 seg., em passos de 1 
seg 

o Tempo de verde mínimo de segurança (por fase) – 01 a 25 seg. em passos 
de 1 seg 

o Tempo de amarelo (por fase) – 03 a 10 seg em passos de 1 seg 
o Tempo de Vermelho Geral de Segurança (por fase) – 00 a 10 seg. com 

passos de 1 seg. 
o Tempo de defasagem (por plano e quando necessário) – 00 a Tempo de Ciclo 

em passos de 1 seg 
o Tempo de vermelho piscante para pedestres (por fase de pedestre) – 01 a 30 

seg com passos de 1 seg. 
 
A temporização das fases (grupos semafóricos), para qualquer um dos planos 
deverá ser derivada de um relógio digital controlado por um cristal ou sincronizado à 
freqüência da rede e atualizado automaticamente com os demais controladores, 
através de rede de dados, conforme padrão estabelecido pelo protocolo de 
comunicação.   
 
c.4 Modo Atuado e Semi-Atuado 
 
No Modo Atuado os tempos de controle para cada uma das fases é variável de 
acordo com a demanda de tráfego.  O controlador deverá analisar as condições de 
extensão de verde de acordo com o tempo entre veículos na corrente de tráfego.  
Este espaçamento entre veículos na corrente de tráfego é medido por sensores 
locados no pavimento (laços indutivos ou outro princípio equivalente) e a partir desta 
informação o controlador estender ou interromper o tempo de verde de uma fase.   
 
O tempo de extensão de verde poderá ser igual ao tempo de espaçamento que 
interrompe o tempo de verde (tempo entre veículos na corrente de tráfego), ou 
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então, esses valores poderão ser independentes, dependendo da lógica de 
programação adotada. 
 
O tempo de verificação de demanda nos detectores não poderá ser superior a 1 
segundo.  A cada passo de 1 segundo (verificação de demanda), se houver 
demanda, deverá haver uma nova extensão de verde até que aconteçam 
espaçamentos maiores que os programados ocasionando, portanto, a interrupção do 
tempo de verde da fase em modo atuado.   
 
Atuado total é o modo que todas as aproximações operam no modo atuado.  Nessa 
condição, sendo detectado que não há demanda em uma determinada fase, deverá 
ser possível programar-se se esta fase sem demanda acontece durante o tempo de 
ciclo ou não. 
 
Se houver demanda e, portanto, não ocorrerem tempos entre veículos que indiquem 
a interrupção do tempo de verde, este tempo deverá ser estendido até o valor de 
Tempo máximo de verde, configurando-se tempos de verde variáveis a cada ciclo. 
 
Configura-se o Modo Semi-Atuado quando há fases em modo atuado e o tempo de 
ciclo é constante.  A forma mais clássica da Semi-Atuação é quando se utiliza 
botoeiras de pedestres como atuação em uma rede de controle.  Outra forma é 
quando apenas algumas fases são em modo atuado e outras não e permanecendo o 
tempo de ciclo constante.   
 
Ao controlador quando em modo Semi-Atuados deverá ser possível a integração em 
rede de controle local, tal como descrito no modo fixo, uma vez que o tempo de ciclo 
é constante, condição primordial do modo fixo. 
 
O controlador deverá permitir lógicas de detecção diferentes para cada plano, 
associando detectores a estágios diferentes.  O controlador deverá possuir recursos 
que possibilitem a escolha lógica de atendimento entre correntes de tráfego que 
recebem o direito de passagem simultaneamente em um estágio (ou intervalo). 
      
 
Neste modo o controlador deverá poder ser programado, no mínimo, com os 
seguintes parâmetros: 
 
a) Tempo de verde (por fase e por plano) – 01 seg. a 120 seg., em passos de 1 

seg. 
b) Tempo de verde mínimo de segurança (por fase) – 01 a 25 seg. em passos de 

1 seg. 
c) Tempo de verde máximo (por fase e por plano) – 01 a 120 seg., em passos de 

1 seg. 
d) Tempo de Extensão de verde (por fase e por plano) – 01 a 10 seg. em passos 

de 0,1 seg. 
e) Tempo de amarelo (por fase) – 03 a 10 seg. em passos de 1 seg. 
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f) Tempo de defasagem (por plano e quando necessário) – 00 a Tempo de Ciclo 
em passos de 1 seg. 

g) Tempo de Vermelho Geral de Segurança (por fase) – 00 a 10 seg. com passos 
de 1 seg. 

h) Tempo de vermelho piscante para pedestres (por fase de pedestre) – 01 a 30 
seg. com passos de 1 seg. 

 
c.5 Modo Centralizado 
 
Os Controladores Semafóricos deverão ter capacidade de além de integrar-se a uma 
rede (grupo) de semáforos existentes, aproveitando a rede de comunicação já 
existente e estando apto a utilizar rede de fibra óptica, comunicar-se com o software 
de controle de tráfego, conforme descrito nesta especificação, implantado no Centro 
de Controle Operacional - CCO, localizado na SETRAN, configurando-se o modo 
Centralizado e cumprindo, no mínimo, o Protocolo de Comunicação descrito no item 
18 desta Especificação Técnica. 
 
Neste modo de funcionamento os Controladores Semafóricos integrantes do sistema 
estarão aptos à receber e fornecer informações de um computador central, instalado 
na sala de controle do CCO, obedecendo ao protocolo de comunicação fornecido no 
item 18. 
 
d) Seqüência de cores 

 
O controlador deverá permitir a seguinte seqüência de cores para semáforos 
veiculares:  
 
 verde - amarelo - vermelho - verde;  
 
Para os semáforos de pedestres a seqüência será:  
 
 verde - vermelho intermitente - vermelho - verde. 
 
A comutação dos sinais deverá ser executada sem que ocorram intervalos com 
situações visíveis de luzes apagadas ou de verdes conflitantes, ou com 
"embandeiramento" (duas ou mais cores do semáforo acesas ao mesmo tempo). 
 

e) Segurança 

 
e.1 Temporizações de Segurança 
 
As temporizações de segurança não poderão ser desrespeitadas pelo controlador, 
sob hipótese nenhuma, seja operando isoladamente, sob o comando de uma central 
ou por operação manual. Todas as temporizações do controlador deverão ser 
obtidas digitalmente a partir de um relógio baseado em  cristal e/ou baseado na 
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freqüência da rede elétrica e sempre atualizados entre si por uma rede de 
comunicação de dados. 
 
 
Os tempos de segurança do controlador são: 
 
a) Tempo de Verde Mínimo de Segurança 
b) Tempo de Amarelo 
c) Tempo de Vermelho Geral de Segurança 
 
e.2 Seqüência de Partida 
 
Após energizado, o controlador deverá impor o modo de operação intermitente por 
pelo menos 5 seg., podendo este tempo ser ajustado em valores diferentes. Após 
sair do modo de operação intermitente, o controlador deverá impor vermelho integral 
por pelo menos 5 segundos, podendo este valor ser ajustado em tempos diferentes.  
 
Após este procedimento inicial o controlador deverá se resincronizar 
automaticamente com a rede e dentro de no máximo dois ciclos estar executando o 
estágio e plano que deveriam estar sendo executados neste momento, em função 
do horário programado. 
 
Um comando de mudança de modo não deve interromper um ciclo que esteja sendo 
executado. O novo modo de operação irá iniciar quando um novo ciclo começar. 
Excetua-se neste caso a passagem para intermitente. 
 
e.3 Testes de Verificação 
 
A intervalos periódicos, de no máximo 1 segundo, o controlador deverá efetuar 
testes de verificação na UCP (Unidade Central de Processamento) e nas memórias 
dos sistemas. 
 
O controlador deverá entrar em operação no modo intermitente sempre que for 
detectada uma situação de verdes conflitantes, ou de uma falha no seu 
funcionamento. Esta detecção, por motivos de segurança, deve ser feita por dois 
circuitos totalmente independentes entre si.   
 
O controlador deverá automaticamente verificar o estado das lâmpadas  e/ou dos 
módulos a led monitorando a corrente no retorno em cada uma das cores de 
controle (verde, amarelo e vermelho para veicular, por exemplo), além da usual 
monitoração da corrente de saída (triacs).  Este recurso garante que no caso de 
ocorrência de curto-circuito nos cabos de alimentação dos Grupos Focais, possa ser 
identificada a ocorrência de conflito de verde.  Estas informações deverão ser 
registradas no LOG do equipamento (modo local) e enviadas à Central de 
Operações (modo centralizado). 
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O controlador deve possuir um sistema de autodiagnóstico, de modo a facilitar os 
trabalhos de manutenção. O resultado do autodiagnóstico deverá ser visualizado em 
dispositivo adequado incluindo a causa do defeito. 
 
O controlador deverá monitorar o funcionamento do processador e em caso de falha 
deste deverá entrar no modo intermitente. Deverá possuir um sistema de verificação 
de presença de verde indevido, mesmo não sendo este conflitante, à nível de 
comando e à nível de controle de saída para a lâmpada e/ou módulo a led; e a 
ausência de vermelho, à nível de corrente de saída. 
 
 
f) Sincronismo entre controladores 
 
A coordenação entre os controladores deverá ser assegurada através da 
sincronização dos relógios internos dos controladores, quando em modo local.  Em 
modo centralizado o relógio deverá sem enviado pelo Centro de Controle 
Operacional - CCO a todos os controladores.  
 

      No caso de falta de energia deve ser prevista uma bateria recarregável que alimente 
os circuitos de relógio e memórias por pelo menos 60 horas contínuas.   

 
 A freqüência de acerto dos relógios, via rede de comunicação deverá ser 

automática, incluindo as informações de dia da semana, hora, minuto e segundo do 
dia, executada no mínimo a cada 5 minutos. Cada controlador deverá, em seguida, 
confirmar os dados recebidos com a unidade que as enviou. 

  
 

g) Alimentação 
 

 
h) Proteções elétricas 

 
 
i) Instalação 

 
O controlador deverá ser instalado sobre pedestal, conforme especificação 
SETRAN-PMC no item 1 desta especificação, e deverá possuir entrada dos cabos 
de alimentação dos grupos focais, alimentação elétrica e de comunicações pela sua 
base através de furo com diâmetro mínimo de 10 (dez) centímetros. 
 
O controlador deverá ser fixado ao pedestal através de 4 parafusos tipo "francês", 
que deverão acompanhar o controlador. 
 
Caso a instalação do controlador for em sistema diferente do indicado, os custos de 
implantação desta nova estrutura/fixação ficam a cargo da proponente fornecedora.  
Neste caso, a empresa deverá fornecer antecipadamente uma amostra da solução 
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ao órgão gestor de trânsito da cidade de Curitiba para análises e considerações 
técnicas. 
 

j) Condições ambientais 

 
 Os controladores deverão ter funcionamento garantido nas condições ambientais 
locais: 
 
    - temperatura ambiente externas na faixa de -10 a 55 graus Celsius, insolação 
direta; 
 
    - umidade relativa do ar de até 95%; 
 
    - presença de elementos oxidantes e corrosivos;  
 
    - presença de elementos oleosos e partículas sólidas na atmosfera. 
 
 
 
k) Garantia e materiais de reposição 
       
      A garantia dos equipamentos deverá ser assegurada pelo fornecedor, por um 
período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissão a nota 
fiscal do equipamento. 
 
A garantia deverá cobrir defeitos causados por omissão, falha do projeto ou mão de 
obra, ou ainda utilização de material de qualidade inferior, sendo que qualquer 
componente que se apresente inadequado, insuficiente ou defeituoso, seja por 
deficiência de projeto, qualidade do material ou mão de obra inadequada, será 
substituído ou reparado pelo fornecedor, durante o período de garantia, sem 
qualquer ônus adicional. 
 
A garantia dos equipamentos quanto à falha de projeto abrangerá toda a vida útil do 
equipamento, que é fixada em 10 (dez) anos. 
 
Tendo a manutenção dos equipamentos sida efetuada de acordo com as instruções 
do fornecedor, qualquer defeito dela resultante não poderá ser alegado como fator 
excludente das garantias oferecidas. 

 
Considera-se que o equipamento deve ter uma vida útil mínima de 10 anos. 

 

l) Amostra 
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O licitante classificado em primeiro lugar, cuja marca de Controladores Semafóricos 
não seja homologada nesta licitação, deverá apresentar no prazo estabelecido no 
edital de licitação, 02 (duas) amostras do produto, devidamente identificadas, com 
os laudos emitidos por entidade certificada e regulamentada por órgão competente, 
atendendo aos padrões desta especificação, para que sejam efetuados testes de 
compatibilidade dos Controladores Semafóricos com os demais equipamentos da 
Central de Tráfego do Centro de Controle Operacional (CCO) da cidade de Curitiba, 
onde serão avaliadas as funções, visando a aprovação ou não da amostra 
apresentada.  
 
Testes de compatibilidade 
 
Para a realização dos testes a seguir, a empresa não homologada deverá fornecer e 

instalar em local pré determinado pela contratante, no mínimo: 
 
-  2 (dois) Controladores semafóricos de tráfego. 
 
- Todos os equipamentos complementares necessários para a realização dos testes 
subsequentes, incluindo equipamentos de comunicação, simulação de botoeiras e 
laços, equipamentos para teste de prioridade seletiva (emissor e receptor de 
frequências). Tais equipamentos deverão estar em conformidade com os 
equipamentos a serem fornecidos caso a mesma venha a vencer o processo 
licitatório. 
 
- Todos os cabos elétricos e de comunicação em geral, além de conectores 
necessários para alimentação dos equipamentos e de todos os equipamentos 
complementares necessários a realização dos testes; 
 
TESTES DE COMANDOS GERAIS DE CONTROLADORES 
 
a) O Controlador Semafórico deverá poder ao receber um comando da Central para 

operar no modo amarelo intermitente, entrar no modo amarelo intermitente e  
indicar para a Central que está no modo amarelo intermitente. 

 
b) O Controlador Semafórico deverá poder indicar na central a queima parcial e total 

das lâmpadas ou dos módulos a led. 
 
c) O Controlador Semafórico, no caso de falta de energia, deverá poder registrar em 

sua memória  e enviar para a Central os horários da falta e retorno de energia. 
 
d) O Controlador Semafórico deverá poder indicar para a Central, quando através da 

chave do painel de facilidades do Controlador Semafórico, o mesmo for colocado 
no modo amarelo intermitente.  

 
e) O Controlador Semafórico deverá indicar na Central quando estiver operando no 

modo manual. 
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f) O Controlador Semafórico deverá poder registrar na sua memória e indicar na 

Central quando por conflito entre fases conflitantes, decorrente de curto – circuito, 
que estará operando no modo amarelo intermitente devido ao conflito, a 
ocorrência deverá ser registrada em sua memória e indicada na Central se 
referindo ao conflito entre fases.  

 
g) O Controlador Semafórico deverá poder receber, enviar e executar corretamente 

tabelas de plano através da Central de Controle Antares. 
 
h) O Controlador Semafórico deverá poder receber, enviar e executar corretamente 

tabelas horárias através da Central de Controle Antares. 
 
i) O Controlador Semafórico deverá poder executar automaticamente atuações 
solicitadas pelos sensores (laços e botoeiras ligados ao controlador) e indicar 
através de sinal luminoso no módulo específico de detecção utilizado pelo 
equipamento. 
 
j) Executar plano forçado remotamente pelo operador na central de tráfego. Liberar o 
plano forçado, via comando remoto da central, retornando ao plano vigente no 
horário do retorno. 
 
k) Executar plano forçado localmente pelo técnico no controlador. Liberar o plano 
forçado, via comando local, retornando ao plano vigente no horário do retorno. 
 
l) Executar corretamente uma programação completa escolhida pela contratante que 
conterá atuação com sequência lógica (mantendo o tempo de abertura do primeiro 
estágio). 
 
m) Executar corretamente uma programação completa escolhida pela contratante 
que conterá atuação com prioridade seletiva, recurso este descrito no item 15 desta 
especificação. 
 
m) Disposições gerais 
 
O fornecedor assumirá integral responsabilidade por extravios ou danos sofridos no 
transporte qualquer que seja a causa. 
 
As despesas com o transporte, impostos e seguros correrão por conta do 
fornecedor.  
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15  PROTOCOLO SEMAFÓRICO CURITIBA 
 

Os Controladores semafóricos a serem fornecidos deverão comunicar-se entre eles 
e central de controle através dos meios de comunicação tipos 1 e/ou 2 listados 
abaixo. Deverão comunicar-se através dos protocolos de comunicação A e/ou B 
listados abaixo. 
 
Meios de Comunicação 
 
Meio 1 de Comunicação 
 
A comunicação através da rede ethernet permite a ampliação do sistema e a 
versatilidade de utilizar outros meios de comunicação, além de fios usando pares 
trançados.  
Pode-se utilizar meios como fibra ótica, rádio modem ou outros meios de 
comunicação que utilizem uma interface com rede ethernet 10/100. 
 
Meio 2 de Comunicação 
 
Conexão entre o Concentrador de Comunicações – e a Central de Sub-Área. 
 
Meio Físico 
Configuração – ponto a ponto 
Protocolo – full duplex 
Velocidade – 1200 bps 
Padrão de Modem 
Modem virtual – conexão direta com interface RS232-C, a 3 fios, quando os 
equipamentos se encontram fisicamente próximos; 
Conexão via modem, com dois pares de fios, nos padrões V23. 
 
Estruturas das Mensagens 
 
PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO – CURITIBA TIPO A 
 
Protocolo de Comunicação – Norma Pública Européia UNE 135401-4_2003_IN_> 
Equipamento Sinalização Viária. Controladores Semafóricos. Parte 4. Protocolo de 
Comunicações. Tipo M.  
 
PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO – CURITIBA - TIPO B 
 

1º byte STX 02 h 

2º byte ENDEREÇO 1 1 A A A A A A R 

3º byte ENDEREÇO 2 1 R R R R R C C  

4º byte ENDEREÇO 3 1 C C C C S S S  

...   
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... DADOS 1 ? ? ? ? ? ? ?  

...   

Penúltimo byte CHECK 1 ? ? ? ? ? ? ? 

Último byte ETX 03 h 

 
 
A = Endereço da Central de Sub-Área (1 a 63). O endereço zero significa que a 
mensagem é para todas as Centrais de Sub- Área. 
 
R = Endereço da rede de controladores (1 a 63 . Valor zero indica que a mensagem 
é para todas as redes.  O valor 63 indica que a mensagem é para a Central de Sub-
Área). 
C = Endereço do controlador (1 a 63) . Valor zero indica que a mensagem é para 
todos os Controladores Semafóricos da rede. 
 
S = Endereço do Sub Controlador (1 a 4). Valor zero indica que a mensagem é para 
todos os Sub Controladores. 
 
Qualquer um dos extremos pode iniciar uma mensagem. Quem recebe deve enviar 
imediatamente uma confirmação com um ACK ou NACK. Se a resposta for um 
NACK, quem enviou a mensagem tenta novamente até 3 vezes. 
 
Existem mensagens especiais de apenas um byte. Estas mensagens podem ser 
transmitidas isoladamente ou no meio de uma mensagem já em curso uma vez que 
o protocolo é full duplex: 
 
ACK (06 h) Indica mensagem entendida 
NACK (15 h) Indica mensagem não entendida 
HTR (33 h) Atualiza o calendário nas centrais de sub-área 
DET (20 h) Congela os detectores estatísticos em todo o sistema. 
 
O CHECK é a função “exclusive OR” complementada de todos os bytes de uma 
mensagem, exceto àquelas de um byte, e só afeta os 7 bits de menos peso de cada 
byte. 
 
  Meio 3  de Comunicação 
 
Conexão entre Central de Sub-Área e Controladores Semafóricos ou conexão entre 
Controladores Semafóricos quando trabalhando com rede isolada. 
 Meio Físico 
Configuração – multi-ponto 
Protocolo – half duplex 
Velocidade – 1200 bps 
Padrão de Modem – recomendação CCITT V23 com portadora controlada ou BEL 
202 operando com um único par de fios. 
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Estrutura das Mensagens 
 

1º byte STX 02 h 

2º byte ENDEREÇO 1 1 D 0 0 0 0 C C 

3º byte ENDEREÇO 2 1 C C C C S S S 

...   

... DADOS 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 

...   

Penúltimo byte CHECK 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 

Último byte ETX 03 h 

 
 
D = Indica a direção da mensagem. No sentido Mestre - > Escravo o valor é 1, caso 
contrário o valor é zero. 
C = Endereço do controlador (1 a 63). Valor zero indica que a mensagem é para 
todos os controladores da rede. 
S = Endereço do Sub Controlador (1 a 4). Valor zero indica que a mensagem é para 
todos os Sub Controladores. 
 
A mensagem sempre se inicia por iniciativa do controlador mestre (central de sub-
área ou Controlador Semafórico). 
 
Quando a mensagem é para todos os controladores não existe nenhuma resposta. 
 
Quando a mensagem é apenas de comando, o controlador escravo deve enviar 
imediatamente uma confirmação com um ACK. Se não houver resposta, o 
controlador mestre tenta novamente até 3 vezes. 
 
Quando a mensagem requisita uma resposta, o controlador escravo responde o que 
foi pedido e não envia ACK. 
 
O CHECK é a função “ exclusive OR “ complementada de todos os bytes de uma 
mensagem, exceto àquelas de um byte, e só afeta os 7 bits de menos peso de cada 
byte. 
 
Existe uma mensagem especial de “ poling “. Ao receber esta mensagem o 
Controlador Semafórico pode enviar as seguintes respostas: 
 
ACK se não houver mensagem pendente; 
Mensagem de estado do Sub Controlador (quando ocorrer mudança); 
Mensagem de alarme (quando ocorrer mudança); 
Estado dos grupos de tráfego quando o controlador está em “ tempo real “; 
Controle da Portadora 
 
A portadora é controlada pela linha RTS do modem: 
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Tempo de estabilização da portadora = 50ms; 
Tempo de permanência da portadora após a transmissão do último byte=10ms; 
Tempo de “ turn around “ = 100ms. 
 Endereçamento 
 
O endereço da Central de Sub-Área determina o canal físico do Concentrador de 
Comunicações; 
A Central de Sub-Área possui o endereço programável através de um conjunto de 
chaves (dip swit); 
O endereço da rede determina o canal físico de rede a ser usado na Central de Sub-
Área; 
O Sub Controlador possui o código do controlador gravado em  sua memória não 
volátil. Este código é composto de 6 dígitos decimais sendo que os dois dígitos 
menos significativos coincidem com o endereço do Controlador Semafórico. 
 
Sincronização 
 
O sincronismo de todo o sistema é baseado nos relógios internos, cuja base de 
tempo é 120 Hertz originado na rede elétrica. 
A mensagem de sincronização é baseada no envio do calendário. 
O computador central atualiza o relógio interno das Centrais de Sub-Área. 
A central de Sub-Área, ciclicamente a cada 5 minutos, faz a atualização dos relógios 
dos Controladores Semafóricos. 
Quando a mensagem de sincronismo é originada na Central de Sub-Área, o campo        
“endereço de origem “ é preenchido com zero. Desta forma, fica inibida qualquer 
ação de iniciativa de sincronismo partindo dos próprios Controladores Semafóricos. 
O Controlador Semafórico só aceita a mensagem de sincronização se o “endereço 
de origem “ for menor que o seu próprio endereço. 
A cada recebimento de uma sincronização válida, os Controladores Semafóricos 
(individualmente) começam a contabilizar tempo baseado no seu endereço próprio. 
 T ( s ) = 10* endereço + 350. Se o tempo for alcançado, o Controlador Semafórico 
coloca a mensagem de sincronismo na rede com o seu endereço no campo 
“endereço de origem “. 
 
 
 
MENSAGENS 
 
COMANDA PLANO REGISTRADO (PLANO 0) 
 
Comando 

Código 1 byte – 81h 

Nº do plano base 1 byte 

Derivativo do plano base 1 byte 

Nº da tabela de estrutura 1 byte 
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Modo de funcionamento 1 byte 

Defasagem 2 bytes (256 s) 

Duração dos estágios em segundos N bytes (120 s) 

 
Sub Controladores 1, 2, 3 e 4 
N = número de estágios que compõem o ciclo 
 
 

PEDE PLANO REGISTRADO (PLANO 0) 
 
Comando 

Código 1 byte – 82h 

 
Resposta 

Código 1 byte –82h 

Nº do plano base 1 byte 

Derivativo do plano base 1 byte 

Nº da tabela de estrutura 1 byte 

Modo de funcionamento 1 byte 

Defasagem 2 bytes (256 s) 

Duração dos estágios em segundos N bytes (120 s) 

 
Sub Controladores 1, 2, 3 e 4 
N = número de estágios que compõem o ciclo 
 
 
SELEÇÃO DE PLANO 
 
Comando 

Código 1 byte – 83h 

Nº do plano 1 byte 

Derivativo do plano 1 byte 

Hora de início 1 byte 

Minuto de início 1 byte 

Segundo de início 1 byte 

 
Sub Controladores 0, 1, 2, 3 e 4 
O plano zero é o plano registrado. 
O derivativo do plano é composto por: 1 x x x x y y y  onde: 
 x = 0 0 0 0  nenhuma letra  y = 0 0 0  nenhuma letra 
        0 0 0 1 letra A                    0 0 1 inválido 
        1 1 1 1  letra O         0 1 0  letra S 
                       1 1 1  letra Y   
 
PEDE PLANO EM CURSO 
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Comando 

Código 1 byte – 84h 

 
Resposta 

Código 1 byte –84h 

Nº do plano em curso 1 byte 

Derivativo do plano em curso 1 byte 

Hora de início do plano atual 1 byte 

Minuto de início do plano atual 1 byte 

Segundo de início do plano atual 1 byte 

Estágio/transição em curso 1 byte – 10 xxxxxx  indica estágio em curso 
              11 xxxxxx  indica transição em 
curso 

Tempo transcorrido do ciclo 2 bytes (256 s) 

Nº do plano requisitado 1 byte (FF indica nenhum plano) 

Derivativo do plano requisitado 1 byte 

Defasagem do plano 2 bytes 

Tempo total do ciclo 2 bytes 

Parâmetro 1 1 byte 
   b1, b 0  00 – sem ajuste 
                01 – ajuste (+) 
                10 – ajuste (-) 
b 4, b3, b2   000 – tempos fixos sem 
sincronismo 
                    001 – tempos fixos com 
sincronismo 
                    010 – atuado não sincronizado 
                    011 – atuado sincronizado 
                    100 – seqüência lógica sem 
sincron. 
                    101 – seqüência lógica com 
sincron. 
                    111 – piscante 
 b 6        0 – seleção de planos local horária 
              1 – seleção de planos por 
computador 
            

 
 
Sub Controladores 1, 2, 3 e 4 
O derivativo do plano é composto por:            1 x x x x y y y       onde: 
 
                  x=  0 0 0 0  nenhuma letra  y= 0 0 0  nenhuma letra 
                        0 0 0 1  letra A         0 0 1 letra R 
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             1 1 1 1  letra O        1 1 1       letra Y 
Quando o plano é registrado: 
 
O “número do plano em curso” ou o “número do plano requisitado” é o número do 
plano base do plano registrado. 
O “derivativo do plano em curso” ou “derivativo do plano requisitado” é o derivativo 
do plano base com a última letra igual a R. 
Na emergência, tanto o transitório como o estágio são reportados com o valor 63. 
 
 
ENVIO DE DATA E HORA 
 
Comando 

Código 1 byte – 85 h 

Dia da semana 1 byte     1 - segunda 
               7 – domingo 

Hora 1 byte 

Minuto 1 byte 

Segundo 1 byte 

Dia do mês 1 byte 

Mês 1 byte 

Ano 1 byte 

Endereço de Origem 1 byte 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
Esta mensagem deve sempre ser enviada com característica de “broadcasting” 
(todos os controladores). O controlador só aceita esta mensagem se o “Endereço de 
Origem” for menor que o seu endereço próprio. Desta forma, a sub-área deve 
preencher este campo com zero. 
PEDIDO DE DATA E HORA 
 
Comando 

Código 1 byte – 86 h 

           
Resposta 

Código 1 byte – 86 h 

Dia da semana 1 byte  1 – segunda 
            7 – domingo  

Hora 1 byte 

Minuto 1 byte 

Segundo 1 byte 

Dia do mês 1 byte 

Mês 1 byte 

Ano 1 byte 

        



 TIPO DO DOCUMENTO: Especificação Técnica  

APLICAÇÃO: Semafórica / Fornecimento 

TÍTULO: MATERIAIS SEMAFÓRICOS - GERAL 

 

Versão:   Aprovado por:                   Data emissão: 

Página 24 de 48. SET/13 Engº Maurício Romani 1/11/2017 

 

Sub Controladores (irrelevante) 
 
IMPOSIÇÃO DE MODO 
 
Comando 

Código 1 byte – 88 h 

Estado dos grupos 1 byte 
   0 – apagado 
   1 – intermitente 
   2 – cores 

Seleção de planos 1 byte 
   b1 b0 = ( 0 0 ) local horária 
                ( 0 1 ) computador 
                ( 1 0  ) manual computador 

Sincronismo & Comando 1 byte 
   b1 – manual habilitado 
   b3 – computador atua nos grupos de 
           comando direto 
   b4 – acionamento de emergência 
   b6 – (1) CONTROLE CENTRALIZADO 

Sub Controladores 0, 1, 2, 3 e 4 
 
PEDIDO DE MODO 
 
Comando 

Código 1 byte – 89h 

 
Resposta 

Código 1 byte – 89h 

Estado dos grupos 1 byte 
   0 – apagado 
   1 – intermitente 
   2 – cores 

Seleção de planos 1 byte 
   b1 b0 = (0 0) local horária 
                (0 1) computador 
                (1 0) manual computador 

Sincronismo & Comando 1 byte 
   b1 – manual habilitado 
   b2 – modo manual ativo 
   b3 – computador atua nos grupos de 
           comando direto 
   b4 – acionamento de emergência 
   b5 – urgência ativa 
   b6 – (1) CONTROLE CENTRALIZADO 
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Sub Controladores 1, 2, 3 e 4 
 
Cada vez que ocorrer uma mudança no modo de operação de um Sub Controlador, 
será enviada uma mensagem expontânea por ocasião do poling. 
Para que o Controlador aceite comandos do Centro de Controle, é necessário que o 
bit (CONTROLE CENTRALIZADO) esteja ativo. 
 
AÇÃO DIRETA DE SAÍDAS 
 
Comando 

Código 1 byte – 8Bh 

Nº do grupo 1 byte 

Estado do grupo 1 byte 

. . .   

Nº do grupo N 1 byte 

Estado do grupo N  

 
Sub Controladores (irrelevante) 
 
 Estados do grupo de comando direto: 1 x x x x x x x  
 
 
 Apagado  0h Vermelho          1h 
 Verde   2h Amarelo  3h 
 Vermelho piscante 4h Verde piscante 5h  
 Amarelo piscante 6h   
 
 
IMPOSIÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 
Comando 

Código 1 byte – 8Ch 

Número da emergência 1 byte 

Característica 1 byte 
   80h – desativa forçamento permanente 
   81h – ativação pontual 
   82h – ativação permanente 

 
Sub Controlador 1, 2, 3 e 4 
Para uma imposição ser aceita, a emergência deve estar habilitada pelo centro 
(palavra de “modo”). 
A ativação pontual provoca a ativação da emergência correspondente e uma vez 
cumprido o tempo programado no Sub Controlador desativa-se. 
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PEDE IDENTIFICAÇÃO 
 
Comando 

Código 1 byte – 8Dh 

 
Resposta 

Código 1 byte – 8Dh 

Versão de software 4 bytes 

Código do controlador 6 bytes 

Descrição do cruzamento 32 bytes 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
 
 
 
 
 
COMANDA ACESSO À GRAVAÇÃO 
 
Comando 

Código 1 byte – 8Eh 

Código do controlador 6 bytes 

 
Resposta 

Código 1 byte – 8Eh 

Versão de software 4 bytes 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
Se por alguma razão o controlador não entrar em gravação, envia como resposta 
uma mensagem de “alarmes gerais”. 
 
 
COMANDA FIM DE ACESSO À GRAVAÇÃO 
 
Comando 

Código 1 byte – 8Fh 

 
Resposta 

Código 1 byte – 8Fh 

Geral – status 1 1 byte 

Geral – status 2 1 byte 

Subcontrolador 1 – status 1 1 byte 

Subcontrolador 1 – status 2 1 byte 

* * *   

Subcontrolador 4 – status 1 1 byte 
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Subcontrolador 4 – status 2 1 byte 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
 
 Geral – status 1: 
   81h = Tabelas gerais com problema 
   82h = Configuração dos grupos com problema 
   83h = Tabelas do subcontrolador 1 com problemas 
   84h = Tabelas do subcontrolador 2 com problemas 
   85h = Tabelas do subcontrolador 3 com problemas 
   86h = Tabelas do subcontrolador 4 com problemas 
   87h = Memória não aceita gravação 
 
 Geral – status 2: 
   1 0 0 0 X X X X 
      |   |  1 – tabela coerente   
      |   tabela 1 0 – tabela incoerente  
      tabela 4  
Sub controlador N – status 1: 
   1 X X X X X X X  
       |      |  1 – tabela coerente 
       |       tabela 15 0 – tabela incoerente 
        tabela 21   
 
 Sub controlador N – status 2: 
   1 X X X X X X X  
           |      |  1 – tabela coerente 
           |      tabela 22 0 – tabela incoerente 
            tabela 27 
 
 
 
 
 

CRUZAMENTO EM TEMPO REAL (TG) 
 
Comando 

Código 1 byte – 90h 

       
Resposta 

Código 1 byte – 9Ch 

Estado dos grupos N bytes 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
N = número de grupos de tráfego 
Após este comando, o Controlador envia mensagem expontânea (por ocasião do 
poling) cada vez que ocorrer mudança no estado dos grupos de tráfego. 
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 Estados dos grupos:  1 x x x x x x x  
   
  Apagado  0h Vermelho  1h 
  Verde   2h Amarelo  3h 
  Vermelho piscante 4h Verde piscante 5h 
  Amarelo piscante 6h 
 

Os grupos gradativos indicam Verde para qualquer lâmpada verde e Vermelho para 
qualquer lâmpada vermelha. 
 
 
CRUZAMENTO EM TEMPO REAL (VP) 
 
Comando 

Código 1 byte – A6h 

Nº do primeiro grupo 1 byte 

Nº do segundo grupo 1 byte 

  
Resposta 

Código 1 byte – A6h 

Estado dos verdes 1 byte 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
Após este comando, o Controlador envia mensagem expontânea (por ocasião do 
poling) cada vez que ocorrer mudança no estado dos verdes. 
 
Estados dos verdes:  1 x x x x x b a 
                 - - - estado do verde do primeiro grupo 
                 - - - estado do verde do segundo grupo   
 

CRUZAMENTO FORA DE TEMPO REAL 
 
Comando 

Código 1 byte – 91h 

Sub Controladores (irrelevante) 
Cancela os comandos (CRUZAMENTO EM TEMPO REAL (TG) e (VG)). 
 
 
COMANDA APAGAMENTO DOS ALARMES GERAIS 
 
Comando 

Código 1 byte – 92h 

Sub Controladores (irrelevante) 
 
PEDE PRESENÇA DOS DETECTORES FÍSICOS 
 
Comando 
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Código 1 byte – 93h 

 
Resposta 

Código 1 byte – 93h 

Resposta 1 1 byte 
   b0 – detector 1 
   b6 – detector 7 
(1 = detector ocupado) 

Resposta 2 1 byte 
   b0 – detector 8 
   b6 – detector 14 

Resposta 3 1 byte 
   b0 – detector 15 
   b1 – detector 16 
   b2 – botoeira 1 
   b3 – botoeira 2 
   b4 – botoeira 3 
   b5 – botoeira 4 

Sub Controladores (irrelevante) 
 
 
PEDE OS PONTOS DE MEDIDAS 
 
Comando 

Código 1 byte – 95h 

 
Resposta 

Código 1 byte – 95h 

Valor do ponto de medida 3 x N bytes 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
N = número de pontos de medidas definidos 
Os valores foram previamente salvos pelo comando (CONGELA ESTATÍSTICA). 
Esta mensagem é gerada espontaneamente  (por ocasião do poling) no recebimento 
do comando (CONGELA ESTATÍSTICA). 
 
  1º byte = =>  1 Err P03 P02 P01 P00 b15 b14 
  2º byte = =>  1 b13 b12 b11 b10 b09 b08 b07 
   3º byte = =>  1 b06 b05 b04 b03 b02 b01 b00 
 
 Err  =>  Ponto de medida com erro 
 b00 – b15  => 16 bits do valor da medida na forma de um contador circular 
 P00 – P03 => Endereço do ponto de medida (0 a 15)   
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CONGELA ESTATÍSTICA 
 
Comando 

Código 1 byte – 96h 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
Esta mensagem deve ser enviada com indicativo de “broadcasting” (todos os 
controladores). 
Ao receber este comando: 
os contadores são salvos; 
inicia-se novo período de contagem  
é gerada mensagem espontânea código 95. 
 
 
 
PEDE ALARMES GERAIS 
 
Comando 

Código 1 byte – 97h 

 
 
 
 
Resposta 

Código 1 byte – 97h 

Resposta 1 1 byte 
   b0 – incompatibilidade 
   b1 – comunicação 
   b2 – grupo avariado 
   b3 – lâmpada queimada 
   b4 – detector avariado 
   b5 – porta aberta 
   b6 - reset 

Resposta 2 1 byte 
   b0 – controle manual 
   b1 – login 
   b2 – erro de relógio 
   b3 – contactor abriu por hardware 
   b4 – erro de tabela 
   b5 – espera gravação 
   b6 – erro memória ram 

Resposta 3 1 byte 
   b0 – gravação local 
   b1 – acesso incorreto 
   b2 – erro memória XICOR 
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   b3 – queima total do vermelho 
   b4 – contactor abeto por comando da 
chave 
           CH2 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
Esta mensagem é gerada espontaneamente  (por ocasião do poling) sempre que 
houver mudanças no padrão de alarmes. 
 
PEDE LÂMPADA QUEIMADA 
 
Comando 

Código 1 byte – 98h 

 
Resposta 

Código 1 byte – 98h 

Nº do grupo 1 byte 

Lâmpada 1 byte 
    1 – vermelha 
    2 – amarela 
    4 – verde 

* * *   

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
PEDE GRUPO AVARIADO 
 
Comando 

Código 1 byte – 99h 

 
Resposta 

Código 1 byte – 99h 

Nº do grupo 1 byte 

Lâmpada 1 byte 
    1 – vermelha 
    2 – amarela 
    4 – verde 

* * *   

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
PEDE INCOMPATIBILIDADES 
 
Comando 

Código 1 byte – 9Ah 
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Resposta 

Código 1 byte – 9Ah 

Nº do grupo (referência) 1 byte 

Nº do grupo incompatível com a 
referência 

1 byte 

* * * (demais incompatibilidades)  

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
PEDE CORRENTE DO GRUPO 
 
Comando 

Código 1 byte – 9Bh 

Nº do grupo 1 byte 

 
Resposta 

Código 1 byte – 9Bh 

Corrente na lâmpada vermelha 2 bytes 

Corrente na lâmpada amarela 2 bytes 

Corrente na lâmpada verde 2 bytes 

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
 A corrente é representada por um count que varia de 0 a 4096: 
  1º byte = => 1 0 0 d12 d11 d10 d09 d08 
  2º byte = => 1 d07 d06 d05 d04 d03 d02 d01 
 
PEDE ESTADO DE TODOS OS GRUPOS DE TRÁFEGO 
 
Comando 

Código 1 byte – 9Ch 

 
Resposta 

Código 1 byte – 9Ch 

Estado dos grupos N bytes 

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
 Estados dos grupos:  1 x x x x x x x  
 
  Apagado   0h Vermelho  1h 
  Verde    2h Amarelo  3h 
  Vermelho piscante  4h Verde piscante 5h 
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  Amarelo piscante  6h  
 
Os grupos gradativos indicam Verde para qualquer lâmpada verde e Vermelho para 
qualquer lâmpada vermelha. 
PEDE DETECTOR AVARIADO 
 
Comando 

Código 1 byte – 9Ch 

 
Resposta 

Código 1 byte – 9Dh 

Nº do detector 1 byte 

Status 1 byte 
    b1 – loop aberto 
    b2 – loop em curto 
    b3 – presença contínua 
    b4 – laço não habilitado 
    b5 – cartão não responde 

* * *   

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
MENSAGEM DE POLING 
 
Comando 

Código 1 byte – 9Fh 

 
Sub Controladores (irrelevante). 
Esta mensagem permite que o controlador envie as suas mensagens de geração 
expontânea ao nível hierárquico superior. 
Esta mensagem é gerada ciclicamente pela sub-área a todos os controladores 
configurados. 
 
 
PEDE ALARMES ARMAZENADOS 
 
Comando 

Código 1 byte – A0h 

 
Resposta 

Código 1 byte – A0h 

Alarme 1 byte 

Parâmetros 1 1 byte 

Parâmetros 2 1 byte 

Hora 1 byte 
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Minuto 1 byte 

Segundo 1 byte 

Dia do mês 1 byte 

Mês 1 byte 

Ano 1 byte 

* * *   

Sub Controladores (irrelevante). 
Esta mensagem se aplica a controladores isolados, via porta do laptop. 
 
CANCELA ALARMES ARMAZENADOS 
 
Comando 

Código 1 byte – A1h 

 
Sub Controladores (irrelevante). 
Esta mensagem se aplica a controladores isolados, via porta do laptop. 
 

ALARME ARMAZENADO Parâmetro 1 Parâmetro 2 

81h = incompatibilidade número do grupo de 
referência 

primeiro grupo 
incompatível 

82h = transmissão   

83h = grupo avariado número do grupo  

84h = queima total do 
vermelho 

número do grupo  

85h = detector avariado número do detector status reportado 
    b1 = loop aberto 
    b2 = loop em curso 
    b3 = presença contínua 
    b4 = laço não habilitado 

86h = reset   

87h = erro de relógio   

88h = contactor caiu por 
hardware 

  

89h = erro de tabela número do subcontrolador número da tabela 

8 A = erro de memória RAM código de engenharia 
     80h = teste inicial 
     81h = verificação cíclica 
     82h = cópia de tabela 
(passo 1) 

 

8 A = erro de memória XICOR código de engenharia 
     80h = gravação da tabela 

 

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
ENVIA TABELA 
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Comando 

Código 1 byte – A2h 

Nº da tabela 1 byte 

Conteúdo da tabela N bytes 

 
Sub Controlador 0 para tabelas gerais. 
Sub Controladores 1, 2, 3 e 4 para as respectivas tabelas de Sub Controladores. 
 
PEDE TABELA 
 
Comando 

Código 1 byte – A3h 

Nº da tabela 1 byte 

 
Resposta 

Código 1 byte – A3h 

Nº da tabela 1 byte 

Conteúdo da tabela N bytes 

 
Sub Controlador 0 para tabelas gerais 
Sub Controladores 1, 2, 3 e 4 para as respectivas tabelas de Sub Controladores. 
 
 
GRAVA CÓDIGO DO CONTROLADOR 
 
Comando 

Código 1 byte – A4h 

Código do controlador 6 bytes 

 
Este comando só é aceito na entrada reservada ao Laptop e só é executado no 
controlador em que se está conectado fisicamente, independente do endereço do 
controlador que esteja na mensagem. 
 
PEDE CÓDIGO DO CONTROLADOR 
 
Comando 

Código 1 byte – A5h 

 
Resposta 

Código 1 byte – A5h 

Código do controlador 6 bytes 

Este comando só é aceito na entrada reservada ao Laptop e só é executado no 
controlador em que se está conectado fisicamente, independente do endereço do 
controlador que esteja na mensagem. 
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PEDE ALARMES DA SUB-ÁREA 
 
Comando 

Código 1 byte – C0h 

 
Resposta 

Código 1 byte – C0h 

estado 1 byte 
    b0 – porta aberta 
    b1 – reset 
    b2 – erro de relógio 
    b3 –  
    b4 –  
    b5 –  
    b6 -  

Controladores com erro N bytes 

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
 
Esta mensagem é gerada espontaneamente sempre que houver mudanças no 
padrão de alarmes da Sub Área. 
Para cada controlador que for detectado erro de comunicação, serão enviados dois 
bytes: 
byte1  1 0 R R R R R R (R= Rede  1 a 62) 
byte2  1 0 C C C C C C (C= Controlador 1 a 62) 
 
 
 
CANCELA ALARMES DA SUB-ÁREA 
 
Comando 

Código 1 byte – C1h 

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS TABELAS DE PROGRAMAÇÃO 
 
Todas as tabelas apresentam o mesmo formato descrito abaixo: 
 

 CAMPO DESCRIÇÃO 

byte 1 STX 02h 

byte 2 Nº Sub Controlador 80h para tabelas gerais e 81, 82, 83 e 
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84h para os Sub Controladores 1, 2, 3 e 
4 

byte 3 Identificação da 
tabela 

número da tabela com o oitavo bit 
setado 

 DADOS dados com o oitavo bit setado com 
exceção dos separadores de bloco 

Penúltimo byte CHECK possui o oitavo bit setado e é obtido 
através de lógica exclusive OR negada 
(byte 2 ^ byte n ^ penúltimo byte) = FFh 

Último byte ETX 03h 

 
 
TABELAS GERAIS 
 
TABELA 1 – Tabela de Descrição do Cruzamento 
 
 Tabela na qual é gravada a descrição do cruzamento: 
 
  Identificação da tabela  1 byte  81h 
  Modelo do controlador  1 byte 
  Código do controlador  6 bytes 
  Descrição do cruzamento  32 bytes 
  Fim de tabela   1 byte  0Ah 
 
 
TABELA 2 – Tabela de Grupos 
 
 Tabela de tamanho fixo na qual são definidos os grupos que são utilizados 
para o controle de tráfego e os grupos de comando direto (painel de mensagens). 
Um controlador pode ter no máximo 16 grupos. 
Identificação da tabela         1byte  82h 
  Tipo de lâmpadas        1 byte 

  Definição do grupo 1      1 byte 
  Incompatibilidades do grupo 1               3 bytes 
  Valor de detecção para queima total do VM no grupo 1        1 byte (*1) 
  Valor de detecção para queima de lâmpada VM no grupo 1  2 bytes (*2) 
  Valor de detecção para queima de lâmpada AM no grupo 1  2 bytes (*2)
  
  Valor de detecção para queima de lâmpada VD no grupo 1   2 bytes 
(*2) 
   
  Definição do grupo 16               1 byte 
  Parâmetro auxiliar do grupo 16               1 byte 
  Incompatibilidades do grupo 16              3 bytes 
 Valor de detecção para queima total do VM do grupo1                  1 byte (*1) 
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 Valor de detecção para queima de lâmpada VM no grupo 1         2 bytes (*2) 
 Valor de detecção para queima de lâmpada AM no grupo 1         2 bytes (*2) 
 Valor de detecção para queima de lâmpada VD no grupo 1          2 bytes (*2) 
           Fim de tabela               1 byte   0Ah 
  
 A tipo de lâmpadas é dada por:  1 0 0 0 0 0 0 L 
  
  L=> 0 = lâmpada incandescente  1 = lâmpada halógena 
 
 
 A definição do grupo é dado por: 1 T T X G S S S     
 
  TT => 00 = grupo de tráfego  01 = grupo de pedestre 
   10 = grupo de comando direto 
  X =>   0 = medição de lâmpada queimada padrão (1% ou count = 40) 
     1 = medição de lâmpada queimada definida para cada grupo 
  G =>    0 = grupo de tráfego hardware normal 
      1 = grupo de tráfego hardware gradativo 
  SSS =>   Define o sub controlador a que o grupo pertence 
      000 = grupo não usado            001 = grupo do sub controlador 1 
      010 = grupo do sub controlador 2 011 = grupo do sub controlador 3 
      100 = grupo do sub controlador 4   
 

O parâmetro auxiliar possui significado diferente dependendo do tipo de grupo: 
Se o grupo for de tráfego, o parâmetro auxiliar define a cor do grupo para a condição 
de piscante (ver definição na Tabela de Cores). 
Se o grupo for do tipo “comando direto”, o parâmetro auxiliar define o estado que o 
grupo deve assumir quando os diversos sub controladores são colocados em 
Apagado ou piscante. 
 
Neste caso, o byte se configura: 
 
 1 0 X X X X X  
       | |   |   | | 
       | |   |   | intermitência ou apagado no sub controlador 1 apaga este grupo 
       |    |   |   |intermitência ou apagado no sub controlador 2 apaga este grupo 
       | |   |intermitência ou apagado no sub controlador 3 apaga este grupo 
       | |intermitência ou apagado no sub controlador 4 apaga este grupo 
       |grupo sob comando do centro (1) ou comando local (0) 
 

 As incompatibilidades do grupo definem a relação dos grupos que não podem 
possuir verde simultaneamente. Este campo não é preenchido para os grupos de 
comando direto. 
Os 3 bytes formam uma máscara dos 16 grupos a saber: 
 
  1º byte = => 1  0    0     0     0     0     g16     g15 
  2º byte = => 1 g14 g13 g12 g11 g10 g09     g08 
  3º byte = => 1 g07 g06 g05 g04 g03 g02   g01 
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(*1) O parâmetro de detecção de queima total varia de 0 a 127 e corresponde a 
valores programados entre 0 e 254  (a tabela possui o valor programado dividido por 
2); 
 
  
 byte = => 1  d07  d06  d05  d04  d03  d02  d01 
 

 (*2) O parâmetro de detecção de queima de lâmpadas varia de 0 a 4096 e 
corresponde a valores programados entre 0 e 4096: 
 
  1º byte = => 1  0      0    d12    d11    d10    d09    d08 
  2º byte = => 1  d07  d06 d05   d04    d03    d02    d01 
 
 

TABELA 3 – Tabela de Pontos de Medidas e Demandas 
 
Nesta tabela é realizada a designação dos detetores físicos aos pontos de medidas 
e demandas. 
Demanda = conjunto de detetores e botoeiras para as necessidades de atuação 
local. 
São possíveis de serem definidas até 16 demandas. 
Cada demanda possui memória acionada pela atuação em nível de um ou mais 
detetores de laço (até 16) e/ou 1 ou mais botoeiras (até 4). 
O cancelamento determina demanda e será efetuado pela função que a ela estiver 
relacionada. 
Ponto de Medida = conjunto de detetores para a coleta de informações estatísticas. 
São possíveis de serem definidas até 16 pontos de medida por controlador. 
Cada detetor físico possui um parâmetro de “peso” associado. Este valor pode variar 
de 1 a 10. 
A equação acima se destina a suavizar as variações da Ocupação. 
Se um detetor físico estiver com defeito, o ponto de medida possuirá indicação de 
erro. 
Os valores estatísticos reportados por cada Ponto de Medida serão: 
Intensidade = é a soma das intensidades dos detectores pertencentes aos Pontos de 
Medida. 
Ocupação simples = média das ocupações dos detetores pertencentes aos  Pontos 
de Medida. 
Ocupação ponderada = média das ocupações ponderadas dos detetores 
pertencentes aos Pontos de Medida. 
Todas as medidas são reportadas com contadores contínuos. 
Os valores ponderados são processados em intervalos de 1 minuto, considerando-
se as 5 últimas medidas. Cada medida possui um peso correspondente. 
 
 
Identificação da tabela     1 byte   83h 
 
Pesos dos detetores     16 bytes (1 a 10) 
Pesos de ponderação     5 bytes   (1 a 10) 
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Característica da demanda/ponto de medida       1 byte 
Máscara de detetores ou botoeiras   3 bytes 
Fim de bloco      1 byte     0Ch 
 
* * *        etc. 
 
Característica da demanda/ponto de medida       1 byte 
Máscara de detetores ou botoeiras   3 bytes 
Fim de tabela      1 byte      0Ah 
 
O byte característica da demanda/ponto de medida é dado por: 
 
T  A  B  N  N  N  N 
 
T = 0  para ponto de medida e 1 para demanda 
AB = 00  ponto de medida mede ocupação simples 
AB = 01  ponto de medida mede ocupação ponderada 
AB = 10   ponto de medida mede contagem 
 
NNNN = número da demanda/ponto de medida variando entre 0 e 15 
 
A máscara dos detetores é dada por: 
1º byte = => 1    0      b04     b03     b02     b01     d16     d15 
 2º byte = => 1    d14  d13     d12     d11     d10     d09     d08 
 3º byte = => 1    d07  d06     d05     d04     d03     d02     d01 
 
d01 – d16 são os detetores de laço 
b01 – b04 são as botoeiras. 
 
 

Um  detetor  físico  pode  estar  associado  à  diversas demandas e a diversos 
pontos de 
medidas ao mesmo tempo. 
As botoeiras só podem ser associadas às demandas. 
 
 
TABELA 4 Tabela de Dias Especiais 
 
 Nesta tabela é realizada a designação dos feriados e dias especiais. 
 
  Identificação da tabela  2 byte   84h 
  Dia do mês    1 byte 
  Número do mês   1 byte 
  Tipo do dia    1 byte     81h= seg.feira   87h=domingo 
  Fim de bloco    1 byte      0Ch 
  ................................................ 
  Dia do mês    1 byte 
  Número do mês   1 byte 
  Tipo do dia    1 byte      81h= seg.feira  87h=domingo 
 Fim de bloco    1 byte      0Ch 
  * * *      etc. 
  Fim de tabela    1 byte      0Ah 
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TABELA POR SUB CONTROLADOR  
 
TABELA 15 – Tabela de Horário de Planos 
 
 Nesta tabela programa-se as mudanças que o Sub Controlador deve realizar quando em 
modo de controle local de planos (seleção horária de planos). 
 
  Identificação da tabela  1 byte  8Fh 
  Dias da semana (b0 = segunda) 1 byte 
  Hora     1 byte 
  Minuto     1 byte 
  Segundo      1 byte 
  (*)Ação      1 byte 
  Nº de grupo/Nº de plano  1 byte 
  Derivativo do plano   1 byte  A ... O 
  Fim de bloco    1 byte  0Ch 
  Dias da semana (b0 = segunda) 1 byte 
  Hora     1 byte 
  Minuto     1 byte 
  Segundo      1 byte 
  (*) Ação      1 byte 
  Nº de grupo/Nº de plano  1 byte 
  Derivativo do plano   1 byte  A ...  O 
  Fim de bloco    1 byte  0Ch 
   ... 
etc 
   
 
Fim de tabela    1 byte  0Ah 
 
(*) Ação – (bit 6=0) = => seleção de plano/modo funcionamento  
 
 Neste caso “Ação” assume o valor 80h e o campo “Nº de plano” deverá indicar um plano 
válido. 
 
Ação – (bit 6=1) = => seleção saída 
 
 Neste caso “Ação” se configura: 
 
  1 1 0 0 0 X X X 
 
  Apagado  0h Vermelho  1h 
  Verde   2h Amarelo             3h 
 

O derivativo do plano usa apenas o campo relativo às letras A até O. 
 
 
TABELA 16 – Tabela de Planos 
 
 Nesta tabela programa-se os planos de tráfego que cada Sub Controlador 
possui para seu funcionamento. 
 Para cada plano, programa-se: 
O nº da tabela de estrutura 
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Modo de funcionamento 
Defasagem em relação ao início do ciclo básico 
Duração de estágios 
 
 
Identificação da tabela   1 byte  90h   
  Nº de plano     1 byte 
  Derivativo do plano    1 byte   
  Nº da tabela de estrutura   1 byte   
  Modo de funcionamento   1 byte 
  Defasagem     2 bytes (0 a 256 seg.) 
  Duração do primeiro estágio do ciclo 1 byte (0 a 120 seg.) 
  Duração do segundo estágio do ciclo  1 byte (0 a 120 seg.) 
   . . .      
   . . .       
  Fim de bloco     1 byte  0Ch 
 
Nº de plano     1 byte   
  Derivativo do plano    1 byte   
  Nº da tabela de estrutura   1 byte   
  Modo de funcionamento   1 byte 
  Defasagem     2 bytes (0 a 256 seg.) 
  Duração do primeiro estágio do ciclo 1 byte (0 a 120 seg.) 
  Duração do segundo estágio do ciclo  1 byte (0 a 120 seg.) 
 
   . . . 
   . . .  
   etc 
  Fim de tabela       1 byte  0Ah 
 

O modo de funcionamento do plano é definido da seguinte forma: 
 
  1 0 0 0 0 M M M 
 
  MMM => 000 = tempos fixos sem sincronização 
    001 = tempos fixos sincronização 
    010 = atuado sem sincronização 
    011 = atuado com sincronização 
    100 = seqüência lógica sem sincronização 
    101 = seqüência lógica com sincronização 
    111 = piscante 
O derivativo do plano é composto por: 1 x x x x y y y  onde: 
x = 0 0 0 0 nenhuma letra  y = 0 0 0 nenhuma letra 
0 0 0 1  letra A                    0 0 1  inválido(R de registrado) 
1 1 1 1  letra O                    0 1 0 letra S 
             1 1 1  letra Y  
 
 
TABELA 17 – Tabela de Estruturas  
 

 Tabela na qual programa-se o fluxo que deve seguir o funcionamento do Sub 
Controlador.  
Programa-se os estágios e suas características 
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  Identificação da tabela  1 byte  91h 
  Nº da tabela de estrutura  1 byte 
  ## Primeiro estágio do ciclo 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo mínimo do estágio  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Tempo de extensão (atuado)  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Característica do estágio  1 byte 
  Demanda de ativação   1 byte 
  Demanda de extensão   1 byte 
 
## Segundo estágio do ciclo 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo mínimo do estágio  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Tempo de extensão (atuado)  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Característica do estágio  1 byte 
  Demanda de ativação   1 byte 
  Demanda de extensão   1 byte 
   . . .  
  Fim de sub bloco   1 byte  0Dh Definição das transições 
  Estágio A saída (pos no ciclo) 1 byte  entre estágios   
  Estágio B chegada (pos no ciclo) 1 byte 
  Nº da Transição   1 byte 
  Estágio C saída (pos no ciclo) 1 byte 
  Estágio D chegada (pos no ciclo) 1 byte 
  Nº da Transição   1 byte 
   . . .  
  Fim de bloco    1 byte 0Ch 
 
 
  Nº da tabela de estrutura  1 byte 
  ## Primeiro estágio do ciclo 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo mínimo do estágio  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Tempo de extensão (atuado)  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Característica do estágio  1 byte 
  Demanda de ativação   1 byte 
  Demanda de extensão   1 byte 
  ## Segundo estágio do ciclo 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo mínimo do estágio  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Tempo de extensão (atuado)  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Característica do estágio  1 byte 
  Demanda de ativação   1 byte 
  Demanda de extensão   1 byte 
 
       . . .  
  Fim de sub bloco   1 byte 0Dh Definição das transições 
  Estágio A saída (pos no ciclo) 1 byte  entre estágios   
 Estágio B chegada (pos no ciclo) 1 byte 
  Nº da Transição   1 byte 
  Estágio C saída (pos no ciclo) 1 byte 
  Estágio D chegada (pos no ciclo) 1 byte 
  Nº da Transição   1 byte 
   . . .  
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  Fim de bloco    1 byte  0Ch  
 
*** 
 
 
  Fim de tabela    1 byte 0Ah 
 
 Característica do estágio = => 1 S S S 0 0 D E 
 
 E = => Execução  0 = obrigatório 1 = dependente de demanda  
 D = => Duração  0 = tempo fixo 1 = dependente de demanda 
 SSS = => No da seqüência lógica. 
 
 Tempo de extensão = => acréscimo de tempo no estágio, a cada demanda de extensão, se a 
duração for “dependente de demanda”. 
 
 
TABELA 18 – Tabela de Formação de Transições 
 

 Nesta tabela é feita a identificação das posições que cada uma das transições 
utiliza. As transições são usadas para as mudanças de estágios que são realizados 
no cruzamento. 
   
  Identificação da tabela  1 byte  92h 
  Nº da Transição   1 byte 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo da primeira posição  1 byte (1 a 12 seg.) 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo da segunda posição  1 byte (1 a 12 seg.) 
    . . .  
       . . .  
  Fim de bloco    1 byte 0Ch 
  Nº da transição   1 byte 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo da primeira posição  1 byte (1 a 12 seg.) 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo da segunda posição  1 byte (1 a 12 seg.) 
       . . .  
       . . .  
  Fim de bloco    1 byte 0Ch 
       . . . 
       . . .  
       etc 
  Fim de tabela    1 byte 0Ah 
 
 
 
 
TABELA 19 – Tabela de Cores 
 

 Nesta tabela programa-se para todos os estágios e posições que o 
controlador necessita, a cor de cada um dos grupos de tráfego. 
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 Inicialmente devem ser definidos os estágios e em seguida as posições que 
formam as transições. 
 
  Identificação da tabela  1 byte 83h 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Cor do grupo    N bytes (N x nº de grupos) 
  Fim de bloco    1 byte   0Ch 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Cor do grupo    N bytes (N x nº de grupos) 
  Fim de bloco    1 byte 0Ch 
  . . .      etc 
  Fim de tabela    1 byte 0Ah 
 
  Tabela de código de cores:   1 x x x x x x x 
 
  Apagado  0h  Vermelho  1h 
  Verde   2h  Amarelo  3h 
  Vermelho piscante 4h  Verde Piscante 5h 
  Amarelo piscante 6h  Vermelho lâmpada  1  7h (*) 
  Vermelho lâmpada 2 8h (*) Vermelho lâmpada 3 9h (*) 
  Vermelho lâmpada 4 0Ah (*) Vermelho lâmpada 5 0Bh (*) 
  Verde lâmpada 1 0Ch (*) Verde lâmpada 2 0Dh (*) 
  Verde lâmpada 3 0Eh (*) Verde lâmpada 4 0Fh (*) 
  Verde lâmpada 5 10h (*)  
 
 (*) Somente para os grupos definidos como gradativos. 
 
 
 

TABELA 20 – Tabela de Seqüência de Partida 
 
 Tabela na qual são definidas as posições que o Sub Controlador deve 
executar para passar do estado de intermitência inicial ao estado de cores. 
 
  Identificação da tabela  1 byte 94h 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo da primeira posição  1 byte (1 a 12 seg.) 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo da segunda posição  1 byte (1 a 12 seg.) 
   . . .      
   . . .  
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo da última posição  1 byte (1 a 12 seg.) 
Fim de tabela    1 byte 0Ah 
 

TABELA 21 – Tabela de Emergência 
 
 É definido para a emergência, o estágio que apresenta a emergência, sua 
duração e as transições de entrada e saída do estágio de emergência. 
 
  Identificação da tabela   1 byte 95h 
  Nº da tabela de emergência   1 byte 
  Demanda de ativação (entrada de botoeiras) 1 byte 
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  Número da tabela de Cores (emergência) 1 byte 
  Duração do estágio (*)   1 byte (0 a 120 seg.) 
  Tempo da transição automática de entrada 1 byte (0 a 12 seg.) 
  Tempo da transição automática de saída 1 byte (0 a 12 seg.) 
  Fim de bloco     1 byte 0Ch 
  Nº da tabela de emergência   1 byte 
  Demanda de ativação (entrada de botoeiras) 1 byte 
  Número da tabela de Cores (emergência) 1 byte 
  Duração do estágio (*)   1 byte (0 a 120 seg.) 
  Tempo da transição automática de entrada 1 byte (0 a 12 seg.) 
  Tempo da transição automática de saída 1 byte (0 a 12 seg.) 
  Fim de bloco     1 byte 0Ch 
   . . . 
   . . .  
  Fim de tabela     1 byte 0Ah 
 

No sub controlador 1, uma emergência pode ser acionada via entrada de botoeiras 
ou via comando central. Nos demais sub controladores, uma emergência só pode 
ser ativada pelo comando central. 
Pode-se escolher uma das quatro entradas de botoeiras para gerar o pedido de 
demanda. Esta entrada deverá estar continuamente pulsando para indicar a 
condição “demanda não ativa”. 
Se a duração é 0, o estágio dura enquanto o detector estiver acionado.  
   
TABELA 22 – Tabela de Transições Conflitivas entre Planos 
 
 Tabela para programar as transições nas mudanças de plano que são 
considerados conflitivos. 
 
  Identificação da tabela    1 byte 96h 
  Plano de partida    1 byte 
  Plano de destino    1 byte 
  Nº da transição     1 byte 
Fim de bloco       1 byte 0Ch 
  Plano de partida    1 byte 
Plano de destino      1 byte 
  Nº da transição                 1 byte 
  Fim de bloco     1 byte 0Ch 
   . . .  
  Fim de tabela     1 byte 0Ah 
 

 Se o plano de partida é zero não existem dados nesta tabela 
 
TABELA 23 – Tabela de Urgências 
 
 Tabela para programar as prioridades de passagem de ônibus articulado. Esta 
tabela é uma extensão da tabela de estruturas, ou seja, a urgência 1 pertence a 
estrutura 1 e assim por diante. 
 
  Identificação da tabela   1 byte 97h 
  Nº da urgência    1 byte 
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  Tempo de retenção    1 byte (0 a 100%) 
  Demanda de ativação 1   1 byte 
  Tempo de aproximação 1   1 byte (0 a 120 seg.) 
  Demanda de ativação 2   1 byte 
  Tempo de aproximação 2   1 byte (0 a 120 seg.) 
  Nº do estágio     1 byte 
  Tempo a ceder    1 byte (0 a 100 seg.) 
     . . .  
  Nº do estágio     1 byte 
  Tempo a ceder    1 byte (0 a 100%) 
  Fim de bloco     1 byte 0Ch 
   
     * * *  
  Nº da urgência    1 byte 
  Tempo de retenção    1 byte (0 a 100%) 
  Demanda de ativação 1   1 byte 
  Tempo de aproximação 1   1 byte (0 a 120 seg.) 
  Demanda de ativação 2   1 byte 
  Tempo de aproximação 2   1 byte (0 a 120 seg.) 
  Nº do estágio     1 byte 
  Tempo a ceder    1 byte (0 a 100 seg.) 
     . . .  
   
 
   Nº do estágio     1 byte 
  Tempo a ceder    1 byte (0 a 100%) 
                       Fim de tabela     1 byte 0Ah  
  

Nº do plano Plano em que a urgência pode estar ativa. 

Tempo de retenção Tempo de espera além do tempo determinado pelo plano para a 
passagem da composição (0 = não espera). Este parâmetro vale para o 
primeiro estágio do ciclo. 

Demanda de ativação Demanda que requisita a urgência do ciclo 

Tempo de aproximação Tempo de trânsito da composição entre o detetor e o cruzamento 

Tempo a ceder Tempo cedido pelo estágio quando existe pedido de urgência no ciclo(0= 
o estágio executa seu tempo normal). 

 
TABELA DE SUB-ÁREA 
 
TABELA 50 – Tabela de Configuração da Sub-Área 
 
  Byte 1   1 T N N N N N N 
  Byte 2   1 R R R R R R R 
  Byte 3   1 S P P P P P P  
  Byte 4 
  A 
  Byte 51  1 n n n n n n n  
 
 T = 1 =>  Serial Local = 9600 bps 
 T = 0 =>  Serial Local = 1200 bps 
 
 N =  Número da Sub-Área 
 
 R =  Tempo em minutos de transmissão de relógio 
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    0 => Não transmite relógio 
 
 S = 1 =>  Modo Seletivo 
 S = 0 =>  Modo Transparente 
 
 P =>  Tempo de Polling 
 
 

 
 
 



CONTROLADOR DE PASSAGEM EM NÍVEL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
 

 

1. Características Gerais 
 

 
1.1. Denomina-se doravante, para fins desta Especificação, Controlador de 

Passagem em Nível Rodoferroviária o equipamento cuja função geral é a 
de monitorar uma interseção rodoferroviária em nível, comumente 
denominada "passagem em nível". 

 
1.2. Denomina-se doravante, para fins desta especificação, Composição, todo e 

qualquer veículo que trafegue sobre trilhos (trem, locomotiva, veículo 
automotor, etc.). 

 
1.3. A função básica do Controlador de Passagem em Nível Rodoferroviária é a 

de detectar a aproximação de uma Composição a uma interseção com pista 
de deslocamento veicular e/ou de pedestres e de proceder à obstrução 
sinalizada dessa interseção com permissão de passagem exclusiva para a 
composição. 

 
1.4. O Controlador de Passagem em Nível Rodoferroviária deverá ser baseado 

em circuito microprocessado, com algoritmos capazes de detectar a 
aproximação da composição e então acionar os componentes de 
sinalização. 

 
1.5. O mecanismo de detecção do Controlador de Passagem em Nível 

Rodoferroviária deverá operar através de sensores indutivos instalados 
junto à linha férrea, para permitir a medida da velocidade da composição e 
definir o sentido de seu deslocamento. Os sensores indutivos devem 
também detectar a presença ou não da composição na área da interseção. 

 
1.5.1. O Controlador de Passagem em Nível Rodoferroviária deverá ser 

capaz de avaliar a velocidade de aproximação da composição, de 
forma a acionar os componentes de sinalização em instante 
adequado (imediatamente ou de forma temporizada), permitindo 
assim que se minimize a obstrução da interseção. 

 
1.5.2. A posição dos sensores deve ser determinada para a maior 

velocidade da composição, e a temporização para acionamento da 
sinalização deve ser fixa e programável. 

 
1.5.3. O Controlador de Passagem em Nível Rodoferroviária deverá ser 

capaz de liberar o tráfego de veículos e/ou pedestres na via 
transversal à linha férrea em um tempo mínimo de segurança após 
a passagem da composição pela interseção. 



 
2. O Controlador de Passagem em Nível Rodoferroviária deverá ser capaz de 

se conectar a um dispositivo próprio para programação dos parâmetros de 
sua operação local, bem como armazenar a hora-minuto-segundo e dia-
mês-ano de todos os últimos 1.000 (mil) alarmes, eventos e atuações.  

 
Por alarmes entende-se: situações de porta do gabinete aberta/fechada, 
tensão AC presente/ausente, sensores avariados.  
 
Por atuações entende-se: acionamento/desacionamento do sistema, 
sinalização acústica/luminosa, entrada e velocidade nos sensores de 
aproximação e entrada/saída nos sensores de passagem. 

 
2.1. A sinalização deverá ser acionada pelo Controlador e deverá ser efetuada 

pelas formas abaixo: 
 

2.1.1. Visual, através de placas LED 300mm, anteparo 500mm, em porta 
focos especiais duplos, funcionando em regime piscante em 0,5 Hz 
na cor vermelha. 

  
2.1.2. Sonora, com equipamento de sinalização acústica, com som 

eletrônico digitalizado de sino, audível a uma distância de até 800 
(oitocentos) metros. Este dispositivo deverá ter no mínimo (02) dois 
controles de volume para operação em horários a serem 
determinados por esta administração. Após a programação inicial 
os parâmetros de volume deverão alterar-se automaticamente pelo 
relógio interno do controlador. 

 
2.1.3. Física, através do acionamento da cancela rodoferroviária 

especificado no item B. 
 
2.2. A operação do equipamento deverá ser sustentada pela energia 

proveniente da rede elétrica, sendo que, todavia, deverá ser assegurada 
por um banco de baterias auxiliares que garantam a total funcionalidade do 
Controlador de Passagem em Nível Rodoferroviária, em caso de ausência 
da rede elétrica, - incluindo os sensores indutivos, lâmpadas e campainha - 
pelo período mínimo de 06 (seis) horas em atuação contínua e 60 
(sessenta) horas em modo de sensoriamento. 

 
2.3. Não serão admitidas soluções para detecção da aproximação de 

composição, aquelas que se baseiam na utilização da própria linha férrea 
e/ou dos eixos mecânicos da composição como componentes do 
mecanismo de detecção. 
 
 
 



3. Características Construtivas do Controlador 
 
3.1. O Controlador de Passagem em Nível Rodoferroviária deverá ser 

acondicionado em um gabinete fixado ao solo através de base de concreto, 
protegido contra vandalismos e intempéries. 

 
3.2. O gabinete do equipamento deverá ser construído em material metálico, 

protegido contra efeito corrosivo, e dotado de mecanismos de ventilação a 
fim de manter a temperatura de operação interna em níveis tais que 
maximizem a vida útil de funcionamento dos seus componentes eletrônicos. 

 
3.3. A construção mecânica do gabinete deverá permitir o fácil acesso a todos 

os seus componentes físicos e às conexões com os elementos de detecção 
- sensores indutivos - e de sinalização – visual e sonoro. 

 
3.4. Os circuitos eletrônicos do Controlador de Passagem em Nível 

Rodoferroviária deverão ser formados por componentes de fácil 
disponibilidade no mercado, não sendo aceitos circuitos baseados em 
componentes dedicados, do tipo custom-made. 

 
3.5. Os circuitos eletrônicos deverão receber tratamento de proteção contra 

umidade, poeira e outros resíduos antes de sua instalação para 
funcionamento. 

 
3.6. A lógica do controlador deverá utilizar circuitos microprocessados e ser 

montado em placas de circuito impresso tipo "plug-in", em módulos tipo 
encaixe, o que permitirá uma manutenção rápida. Essa lógica é válida para 
todos os módulos, inclusive o módulo de detecção. 

 
4. Especificações Técnicas – Instalação 
 
4.1 A sinalização de que trata o item 2.1 deverá ser instalada em conjuntos 

denominados “Cruz de Santo André”, de conformidade com o padrão 
ferroviário brasileiro. 

 
4.2 O conjunto Cruz de Santo André deverá sustentar a placa em cruz, a placa de 

aviso ao motorista, a placa indicando o número de linhas férreas, o porta-foco 
especial de sinalização luminosa e o equipamento de sinalização acústica. 

 
4.3 O equipamento de sinalização acústica descrito no sub-item 2.1.2 deverá estar 

acondicionado em gabinete especial na parte superior do conjunto. 
 
4.4 Deverão ser instaladas caixas de verificação especiais, com proteção superior 

nos seguintes locais: 
 
 



4.4.1 A cada 25,00 metros, no trajeto do cabo de comunicação que vai do sensor 
indutivo até o Controlador. 
 

4.4.2 Na base de cada conjunto Cruz de Santo André. 
 
4.4.3 Junto ao controlador. 
 
4.4.4 Junto a cada laço indutivo.  
 
4.5      Todos os cabos deverão ser instalados em dutos subterrâneos utilizando-se  
           tubos  corrugados flexíveis de polietileno de alta densidade com corrugação  
           helicoidal – PEAD, (iaâmetro) Ø=50,00 mm, enterrado e margeando a   
           ferrovia. 
 
4.5.1 Os cabos para comunicação com o sensor indutivo deverão ser blindados, 

do tipo 24AWG com blindagem, sendo 2 pares para cada sensor. Todas as 
emendas deverão ser do tipo vácuo-hermética, de forma que exista outra 
caixa interna de verificação do tipo EN34T dentro da caixa de verificação 
normal nesses pontos de emenda, para assegurar a vedação contra 
umidade. Deverá ser utilizado um cabo único e exclusivo comunicando 
cada sensor indutivo ao equipamento controlador. 
 

4.5.2 Os cabos para acionamento da sinalização visual e acústica devem ser 
compatíveis com o acréscimo de carga em função da distância até a Cruz 
de Santo André. 

 
4.6      Os sensores indutivos deverão ser instalados sob as pedras britas que   
           servem de base para os trilhos. Não deverão ser utilizados os dormentes  
           para instalação dos sensores. 
 
4.6.1 A quantidade de sensores indutivos será de 03 (três) para cada lado da 

passagem em nível, situando-se o 1º de cada lado a 30m da passagem, e 
os outros dois, em função da velocidade do trem no trecho, devendo ter 
capacidade para chegar até uma distância de 800 (oitocentos) metros do 
cruzamento. Os cabos de comunicação entre os sensores e o controlador, 
deverão passar através de dutos subterrâneos. 

 
 
4.7       Marca homologada pela URBS de dutos corrugados flexíveis de polietileno   
           de alta densidade com corrugação helicoidal: KanaLex. 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CANCELA RODOFERROVIÁRIA 
 
1. Características Gerais 
 
1.1  Denomina-se doravante, para fins desta Especificação, Cancela Rodoferroviária  o   

obstáculo de sinalização destinado a bloquear a circulação em que a abertura e 
fechamento se processam por meio de dispositivo de rotação. 

 
1.2  Denomina-se doravante, para fins desta especificação, Composição, todo e qualquer 

veículo que trafegue sobre trilhos (trem, locomotiva, veículo automotor, etc.). 
 
 
1.3  As funções básicas da Cancela Rodoferroviária são a de sinalizar a aproximação de 

composição à interseção rodoferroviária e bloquear a circulação de veículos na 
rodovia, permitindo passagem exclusiva para a composição. 

 
1.4  A Cancela Rodoferroviária deverá operar junto ao Controlador de Passagem em Nível 

e ser baseada em circuito microprocessado, com algoritmos capazes de detectar a 
informação enviada pelo Controlador de Passagem em Nível e então acionar os 
componentes de sinalização. 

 
1.5  A Cancela Rodoferroviária deverá se comunicar com o Controlador de Passagem em 

Nível através de rede RS485 ou CAN (Controlled Área Network). 
 
1.6  A Cancela Rodoferroviária deverá possuir sistema antiesmagamento, que consiste no 

retrocesso automático da barreira para posição vertical, caso a mesma antes de 
chegar na posição horizontal (bloqueio de trânsito) colida com algum obstáculo físico, 
com posterior tentativa de bloqueio depois de determinado intervalo de tempo. 

 
1.7  A Cancela Rodoferroviária deverá permitir a variação do tamanho da barreira entre 2 

(dois) a 8 (oito) metros. 
 
1.8  A Cancela Rodoferroviária deverá conter sinalização luminosa baseado em LED  

diodo através de lanternas ao longo de sua barreira. 
 
1.9  O sistema mecânico da Cancela Rodoferroviária deverá ser capaz de começar a 

descer a barreira após 03 (três) segundos do acionamento das lanternas e encontrar-
se em posição horizontal em tempo suficiente para bloquear o trânsito de veículos na 
passagem em nível antes da composição começar a atravessá-la. Depois subindo em 
um tempo mínimo de segurança determinado pelo Controlador de passagem em nível 
e estar em posição vertical em até 20s após o acionamento. 

 
 
1.9.1 A Cancela Rodoferroviária deverá ser capaz de se conectar a um dispositivo 

próprio para programação dos parâmetros de sua operação local e deve identificar 
e enviar alarmes ao Controlador de Passagem em Nível. Entende-se por alarmes 
a identificação de porta do gabinete aberta/fechada, rede elétrica 



ausente/presente, anomalias na posição inicial e final da barreira, e inoperância de 
qualquer lanterna da barreira. 
  

1.9.2 Operação do equipamento deverá ser sustentada pela energia proveniente da 
rede elétrica, sendo que, todavia, deverá ser assegurada por um banco de 
baterias auxiliares que garantam a total funcionalidade da Cancela 
Rodoferroviária. Em caso de ausência total de alimentação elétrica, ou seja, 
ausência de rede elétrica AC e esgotamento do banco de baterias, a barreira deve 
descer, independente de comando, até a posição horizontal com velocidade 
moderada e permanecer nessa posição até que o fornecimento de energia elétrica 
seja restabelecido. 

 
1.9.3 A Cancela Rodoferroviária deverá possuir sistema duplo hidráulico para o 

acionamento da barreira. 
 
 
2. Características Construtivas da Cancela 
 
2.1  A Cancela Rodoferroviária deverá ser acondicionado em um gabinete, fixado a um 

tubo com base de aço inferior protegido contra vandalismos e intempéries. 
 
2.2  A estrutura metálica do equipamento deverá ser protegida contra corrosão. 
 
 
2.3  A construção mecânica do gabinete deverá permitir o fácil acesso a todos os seus 

componentes físicos e às conexões com os elementos eletrônicos. 
 
2.4  Os circuitos eletrônicos da Cancela Rodoferroviária deverão ser formados por 

componentes de fácil disponibilidade no mercado, não sendo aceitos circuitos 
baseados em componentes dedicados, do tipo custom-made. 

 
2.5  A lógica do dispositivo de comando da Cancela Rodoferroviária deverá utilizar 

circuitos integrados e ser montada de modo a privilegiar a fácil troca do equipamento 
visando diminuir o tempo de manutenção. 

 
2.6  A Cancela Rodoferroviária deverá possuir sistema de travamento de segurança da 

barreira, fazendo com que a mesma permaneça travada na posição vertical na 
realização das operações de manutenção da Cancela Rodoferroviária. 

 
 

3. Especificações Técnicas – Instalação 
 
3.1  Todos os cabos deverão ser instalados em dutos subterrâneos utilizando-se tubos de 

PEAD Ø=50,00 mm, tipo Kanalex enterrado e margeando a ferrovia. 
 
3.2  Os cabos para comunicação com o Controlador de Passagem em Nível deverão ser 

blindados. Todas as emendas deverão ser do tipo vácuo-hermética, de forma que 
exista outra caixa interna de verificação do tipo EN34T dentro da caixa de verificação 
normal nesses pontos de emenda, para assegurar a vedação contra umidade. 

 



3.3  Para a instalação da Cancela Rodoferroviária, deve-se construir uma base de 
concreto com um chumbador em aço, onde é fixada a base da estrutura mecânica.  

 
3.4  A Cancela Rodoferroviária deverá ser fixada na base chumbada, e deverá permitir 

que durante operações de manutenção, a Cancela Rodoferroviária inteira rotacione 90 
(noventa) graus, para permitir o livre acesso aos seus mecanismos internos e do 
braço, sem prejudicar a movimentação de trânsito na via sinalizada. 
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LIGAÇÕES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO EM BAIXA TENSÃO  
Atendimento aos Armários Concentradores de Operador as de Telefonia  

 

Página  1 

1 . Introdução 
Armário Concentrador de Linhas - Conjunto de equipamentos, dispositivos, acessórios e respectivas 
instalações, localizado numa rede de acesso com função básica de concentrar linhas de assinantes.  
 
2 . Características Gerais  
Tensão de atendimento:   127 V ou 220 V;  
Carga total do equipamento, com funcionamento a plena capacidade:   variável;  
Tempo de funcionamento diário do equipamento:   24 horas/dia;  
Localização do equipamento:   definida pelo interessado.  
 

3 . Tipo de fornecimento: 
O fornecimento pode ser em 127 V, 2 condutores (fase-neutro) ou em 220 V, 2 condutores (fase-fase). 
 
4 . Atendimento às solicitações 
As solicitações de ligação serão formalizadas através de correspondência da operadora por meio físico 
(carta via correios) ou eletrônico (fac simile, email), com 3 (três) dias úteis de antecedência. à previsão de 
data para execução da ligação. A solicitação deve estar acompanhada de croqui do local de ligação. 

As solicitações serão atendidas pela COPEL através da transação SLIG. 

 
4.1 . Rede Aérea Copel e Armário na calçada do mesm o lado da via pública. 
a) Quando o armário e a rede de distribuição da Copel estiverem no mesmo lado da via pública, a caixa 

de medição do tipo ANPH ou do tipo CNPH poderá ser instalada no poste da Copel ou em poste 
auxiliar da operadora. 

 
b) O ramal alimentador, a partir da caixa de medição, será instalado em eletroduto de aço galvanizado, 

na descida no poste da Copel. O eletroduto do trecho enterrado pode ser de PVC.  
 
c) Se a distância do poste até o armário for de até 15 m, não há necessidade de caixa de passagem,  
 
4.2 . Rede Aérea Copel e Armário na calçada em lado s opostos da via pública. 
a) Quando o Armário estiver no lado oposto da via pública, em relação à rede de distribuição, a Copel 

instalará um ramal de ligação desde o poste da rede até um poste auxiliar situado do outro lado da 
via pública. No poste auxiliar será instalada a caixa de medição tipo ANPH ou tipo CNPH. 

 
b) O ramal alimentador, a partir da caixa de medição, será instalado em eletroduto de aço galvanizado, 

na descida do poste da Copel. No trecho enterrado, o eletroduto pode ser de PVC.  
 
c) Se a distância do poste até o armário for de até 15 m, não há necessidade de caixa de passagem,  
 
4.3 . Armário instalado em terreno de terceiro cedi do à operadora: 
a) A operadora deverá construir muro ou cerca, isolando o recinto onde está o armário do restante da 

propriedade.  
b) Construir uma entrada de serviço convencional com poste e caixa de medição metálica ou de 

material polimérico, instalada em altura padronizada, observando a facilidade de acesso da Copel, 
para realização da leitura.  

c) A operadora poderá optar pela instalação de caixa tipo ANPH ou CNPH, em altura de 3,40m. 
d) Se o locador do espaço não permitir a construção de cerca ou muro, a operadora deverá instalar a 

nova medição junto à já existente na propriedade, a fim de se ter apenas uma alimentação a partir da 
rede da Copel. 

e) Não é necessário acréscimo da nova carga às cargas existentes para verificação da necessidade de 
disjuntor geral. A nova medição será independente e o ramal de entrada deverá ser ligado 
diretamente ao ramal de ligação 

f) Para permitir a eventual desativação das instalações, o eletroduto adicional poderá ser afixado 
externamente ao poste e ligado à caixa de medição instalada ao lado da(s) medição(ões) 
existente(s).  
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g) Se a entrada de serviço existente possuir caixa de medição instalada no poste, a nova caixa de 

medição poderá ser instalada no mesmo poste, logo acima da já existente.  
h) O ramal alimentador (desde a medição até o armário) deverá ser embutido/subterrâneo.  
i) Se for necessário, a Copel substituirá o ramal de ligação para atender o total da carga das 

instalações.  
 
5 . Aterramento 
a) Deverá ser executado com condutor de cobre 10 mm² e haste de aterramento de cobre ou aço-cobre 

de 2,40 m e diâmetro de 12,8 mm, conforme NTC 917040.  
 
b) A conexão do condutor de aterramento com a haste de aterramento deve obedecer as prescrições 

da NTC 927105 
 
6 . Fornecimento de materiais 
6.1 . Materiais fornecidos pela Copel: 

Ramal de ligação, multiplexado 

Conexões do ramal de ligação com a rede de distribuição 

Conexões do ramal de entrada com o ramal de ligação (aéreo) 

Conexão do ramal de entrada subterrâneo com a rede distribuição. 

 
6.2 . Materiais fornecidos pelo interessado: 

Condutores e eletrodutos do ramal de entrada 

Conexões e instalação do ramal de entrada 

Disjuntor termomagnético 

Caixa de medição 

Materiais do sistema de aterramento (condutor, haste e conexões) 

Poste auxiliar 

Armação secundária 

Demais acessórios necessários à instalação 

 
7 . Características dos componentes das entradas de  serviço 
 
7.1 . Ramal de ligação 
O ramal de ligação será do tipo multiplexado, dimensionado de acordo com a categoria de atendimento 
da NTC 901100, fornecido e instalado pela Copel. 
 
7.2 . Ramal de entrada instalado no poste 
Os condutores do ramal de entrada deverão ser de cobre, com isolação mínima de 600 V,  sem 
emendas, de seção compatível com a carga a ser alimentada, instalados em eletroduto metálico ou de 
PVC, diâmetro mínimo de 21 mm. 
 
7.3 . Ramal de entrada subterrâneo 
O ramal de entrada subterrâneo, ligado diretamente à rede da Copel, deverá ser de cobre, isolamento 
750 V ou 0,6/1 kV, com proteção mecânica adicional, instalado em eletroduto. No trecho fixado ao poste 
da Copel, o eletroduto deve ser de aço galvanizado, no trecho enterrado pode ser de PVC, diâmetro 
mínimo 21 mm 
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7.4 . Poste auxiliar 
O poste auxiliar deverá ser de fabricante homologado na Copel, para fornecimento de postes de entradas 
de serviço, com altura mínima de 7,20 m.  
No poste auxiliar, a fim de permitir a ancoragem do ramal de ligação, deverá ser instalada armação 
secundária com um estribo, confeccionada em chapa de aço galvanizado a quente e dotada de isolador 
tipo roldana ou armação e parafuso de material polimérico, de acordo com a NTC 901100. 
 
7.5 Disjuntor termomagnético 
O disjuntor termomagnético deverá ser unipolar, para atendimento em 127 V, ou bipolar, para 
atendimento em 220 V, corrente compatível com a categoria de atendimento. 
 
7.6 Caixa para medidor e disjuntor termomagnético 
Quando o armário estiver na calçada, mesmo lado da rua, instalar, no poste da Copel, caixa tipo ANPH 
para atendimento monofásico em 127 V ou caixa tipo CNPH para atendimento em 220 V, provida de lente 
para leitura à altura de 3,40 m.  
Quando a instalação for em terreno de terceiro, a caixa poderá ser do tipo AN ou CN, metálica; ou ANP, 
ANPH ou CNP ou CNPH, de material polimérico. 
 
8 . Importante 
a) A caixa CNPH será utilizada nos atendimentos em 220 V, a partir de rede de distribuição trifásica, e 

utilização de medidor bifásico 220 V. 
b) Independente da não necessidade do neutro nas instalações do armário, em ligações de 220 V, será 

necessária a instalação de neutro a partir da rede até a caixa de medição, para alimentação do 
medidor.  

c) A caixa de medição tipo ANPH e ANP devem ser usadas apenas para as instalações com medidor 
monofásico 127 V. Esta caixa não tem espaço suficiente para a instalação de medidor polifásico. 

d) Não será permitida a instalação da medição em poste da rede Copel onde estão montados 
equipamentos especiais (chave de manobra, transformador, religador, regulador, entre outros). 

e) Não será permitida a instalação do armário da operadora em construção sob a rede da Copel. 
f) De acordo com resoluções da ANATEL, as Operadoras de Telefonia devem compartilhar antenas de 

transmissão de dados, a fim de diminuir o número de antenas nas cidades. Assim sendo, poderá 
haver mais de uma entrada de serviço no mesmo local, para atendimento aos armários das diversas 
operadoras que compartilham a antena naquele local. 
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Figura 1 
 
Medição instalada no poste da rede da Copel 
 
Instalação do mesmo lado da rua, com ramal alimentador (após a medição) instalado em eletroduto de 
aço galvanizado, 32 mm, fixado ao poste da Copel e o trecho enterrado, com eletroduto metálico ou de 
PVC envelopado em concreto a 30 cm de profundidade. 
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Alternativa com medição em mureta 
Recomendada para locais sem riscos de vandalismo 
Mureta de acordo com a NTC 917100. 
 
 

 
 
 
Figura 2 
 
Medição instalada em poste auxiliar (lado oposto da  rua) 
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ESTRUTURAS METÁLICAS SEMAFÓRICAS  
 
 

1. PEDESTAIS PARA CONTROLADORES DE TRÁFEGO – Tipo 1  
  

Prancha F 

 
a) Composição 

 
Pedestal para sustentação de controlador de semáforos, construído em chapa 
de aço SAE 1010/1020, com altura total de 1,50 metros fora do solo e mais 
0,50 metros engastada no solo, constituído por um tubo com diâmetro de 
100mm com desenvolvimento cilíndrico constante e uma mesa horizontal de 
380 milímetros por 220 milímetros. Tanto o tubo como a mesa devem ser 
construídos em chapa de 3 milímetros de espessura. 
 
O pedestal deverá ser provido de 2 (duas) aletas anti-giro, de 3mm de 
espessura, de 50mm por 150mm cada, localizadas a 100 mm da base inferior 
e soldadas à coluna em ângulo de 180º, pela maior face . 
 

           A 500 milímetros da base deverá ser provida de curva em ferro galvanizado 
tipo cotovelo 90° de 100 milímetros de diâmetro, soldada no tubo vertical, 
para formar a saída de cabos. 

 
A mesa será provida de furo de passagem de 100 milímetros de diâmetro, 
perfeitamente soldada à boca do tubo, sem que haja rebarbas ou buracos. 
Deverá haver também 8 (oito) furos de passagem de 15 milímetros de 
diâmetros, conforme desenho. 
 

 O pedestal depois de cortado, dobrado, soldado e furado deverá ser 
galvanizado a fogo interna e externamente. 

 
b) Tratamento superficial 

 
b.1) Para proteção contra corrosão, todas as peças do pedestal deverão ser 

revestidas de zinco por imersão a quente, após as operações de corte, 
dobra, furação e soldagem; 

 
b.2) A galvanização deverá ser feita nas partes internas e externas das peças,  

devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por 
metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com a 
NBR – 6323/2007; 
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b.3)  A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. No 
ensaio de Preece, conforme NBR 7400, as peças deverão suportar no 
mínimo 6 (seis) imersões nas partes lisas das peças, e as arestas vivas, 
os parafusos e porcas um mínimo de 4 (quatro) imersões, sem 
apresentar sinais de depósito de cobre. 

 
c) Ensaios 

 
As peças deverão ser ensaiadas em laboratório, TECPAR_PR/ ou MAUA_SP 
ou IPT_SP ou laboratório oficial /credenciados (independente), conforme a 
norma NBR – 6323/2007 da ABNT, e apresentar laudos de ensaio realizados 
para o mesmo tipo de peça. 

 
c.1)   Os ensaios visam determinar : 

 
- A massa do revestimento por unidade de área – NBR 7397; 
- A aderência do revestimento – NBR 7398; 
- A espessura do revestimento por processo não destrutivo – NBR 7399; 
- A uniformidade do revestimento – NBR 7400. 

 
c.2)  As dimensões deverão obedecer ao especificado nos desenhos anexos. 

 
 

d) Amostras 
 

     O Licitante classificado em primeiro lugar, deverá   apresentar  01 (uma) 
unidade do produto com  laudos emitidos por  entidade   certificada   e    
regulamentada por   órgão    competente,   atendendo  aos   padrões   desta  
especificação, no  prazo  estabelecido no edital de licitação.  

 
Após a aprovação as amostras entregues, serão devolvidas e não serão 
contabilizadas no quantitativo total a ser entregue pela empresa contratada. 

 
 

e) Garantia 
 

Fica estabelecido, o compromisso do  FORNECEDOR com a SETRAN-PMC 
de garantir, pelo prazo de 02 (dois) anos, a partir da data do Termo de 
Recebimento Definitivo do lote de PEDESTAIS, a qualidade do produto, suas 
características físico - construtivas e de acabamento. 
 

 Durante o prazo de garantia, em caso de surgimento de defeitos apontados 
pela SETRAN-PMC, o FORNECEDOR deverá repor, sem ônus para a 
mesma, todo o lote (em tratando-se de vício de confecção) ou individualmente 
(em tratando-se de defeito pontual localizado), no prazo de 07 (sete) dias 
corridos. 
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    Para acompanhamento por parte da SETRAN-PMC da performance do 

material implantado, o FORNECEDOR deverá entregar todos os PEDESTAIS 
com identificação indelével (impressão em baixo relevo) do fabricante e 
vinculação com o presente Edital, (SETRAN-PMC –  XX MMM - 
DD/MM/20XX). 
 

 
f) Disposições gerais 
 

f.1)   O FORNECEDOR assumirá integral responsabilidade por extravios ou 
danos sofridos no transporte, qualquer que seja a causa; 

 
f.2)   As despesas com o transporte, impostos e seguros correrão por conta 

do FORNECEDOR; 
 
f.3)  Fazem parte integrante destas especificações os desenhos da prancha 

F, e quaisquer dúvidas deverão ser sanadas  junto à Gerência de 
Implantação de Semáforos – TREG-4G da SETRAN, situada na Rua 
Curupaitis, 1073 – Santa Quitéria. 

 
f.4)  Durante o período de garantia do objeto a SETRAN-PMC, a seu critério, 

poderá escolher aleatoriamente uma peça do produto entregue e 
encaminhar para laudo técnico, a ser emitido preferencialmente pelo 
TECPAR, ou outro instituto de reconhecida credibilidade, a fim de atestar 
o atendimento das especificações técnicas do produto, correndo por 
conta da empresa vencedora as despesas decorrentes da emissão do 
mesmo. 

 

PEDESTAL PARA CONTROLADOR DE TRÁFEGO – tipo 2                          

      

Prancha G 

               

a) Composição 

 
Constituído por um tubo octogonal de 82,8mm de lado, em chapa de aço SAE 

1012, espessura de 2,65mm, com altura total de 1500mm, com 500mm fora do solo 
e 1000 mm engastado ao solo. Mesa constituída em chapa de 5mm de espessura e 
caixa para acomodação dos cabos com chapa de 2mm de espessura. 
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O pedestal deverá ser provido de 2 (duas) aletas anti-giro com chapa de 
5mm, localizadas a 210mm da base inferior com 110 x 60mm e soldadas à coluna 
em ângulo de 180º, pela maior face.  
 

A 320mm e 430mm milímetros da base inferior deverão ter 2 (dois) furos com 
diâmetro de 75mm para a entrada da tubulação. 

A mesa será provida de furo de passagem de 190 milímetros de diâmetro, 
perfeitamente soldada à boca do tubo, sem que haja rebarbas ou buracos.  

 
 

b) Tratamento superficial 

 

b.1) Para proteção contra corrosão, todas as peças do pedestal, com exceção 
da caixa de acomodação dos cabos, deverão ser revestidas de zinco por imersão a 
quente e pintura eletrostática na cor preto fosco, após as operações de corte, dobra, 
furação e soldagem. Para a caixa de acomodação de cabos, deverá ser utilizado o 
processo de decapagem e depois receber uma camada de pintura eletrostática na 
cor preto fosco com no mínimo 120micras. 

 
b.2) A galvanização deverá ser feita nas partes internas e externas das peças, 

devendo as superfícies receber uma deposição mínima 350g de zinco por metro 
quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com a NBR – 6323/2007. 
 

b.3) A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. No 
ensaio de Preece, conforme NBR 7400, as peças deverão suportar no mínimo 6 
(seis) imersões nas partes lisas das peças, e as arestas vivas, os parafusos e porcas 
um mínimo de 4 (quatro) imersões, sem apresentar sinais de depósito de cobre. 
 

c) Ensaios 
 

c.1) As peças deverão ser ensaiadas em laboratório oficial/credenciado 
(independente), conforme a norma NBR-6323/2007 da ABNT, e apresentar laudos 
de ensaio realizados para o mesmo tipo de peça. 
 

Os ensaios visam determinar:  
- A massa do revestimento por unidade de área – NBR 7397; 
- A aderência do revestimento – NBR 7398; 
- A espessura do revestimento por processo não destrutivo – NBR 7399; 
- A uniformidade do revestimento – NBR 7400. 

 
c.2) As dimensões deverão obedecer ao especificado no desenho da prancha G 

anexa. 
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d) Amostras 
 

      O Licitante classificado em primeiro lugar, deverá apresentar 01 (uma) 
unidade do produto com laudos emitidos por entidade certificada e  
regulamentada por órgão competente,  atendendo aos padrões desta 
especificação, no prazo  estabelecido no edital de licitação.  

           
     Após a aprovação as amostras entregues, serão devolvidas e não serão 

contabilizadas no quantitativo total a ser entregue pela empresa contratada. 
 

  
e) Garantia 

 
Fica estabelecido, o compromisso do FORNECEDOR com a SETRAN-PMC 
de garantir, pelo prazo de 02 (dois) anos, a partir da data do Termo de 
Recebimento Definitivo do lote de PEDESTAIS para controladores de tráfego 
– tipo 2, a qualidade do produto, suas características físico-construtivas e de 
acabamento. 
 

 Durante o prazo de garantia, em caso de surgimento de defeitos apontados 
pela SETRAN-PMC, o FORNECEDOR deverá repor, sem ônus para a 
mesma, todo o lote (em tratando-se de vício de confecção) ou individualmente 
(em tratando-se de defeito pontual localizado) no prazo de 07 (sete) dias 
corridos.  

     
Para acompanhamento por parte da SETRAN-PMC da performance do 
material implantado, o FORNECEDOR deverá entregar todos os PEDESTAIS 
com identificação indelével (impressão em baixo relevo) do fabricante e 
vinculação com o presente Edital (SETRAN-PMC –  XX MMM - 
DD/MM/20XX). 
 

 
f) Disposições gerais 
 

e.1)   O FORNECEDOR assumirá integral responsabilidade por extravios ou 
danos sofridos no transporte, qualquer que seja a causa; 

 
e.2)  As despesas com o transporte, impostos e seguros correrão por conta 

do FORNECEDOR; 
 
e.3)  Fazem parte integrante destas especificações os desenhos relacionados, 

e quaisquer dúvidas deverão ser sanadas junto à Gerência de 
Implantação de Semáforos - TREG-4G da SETRAN, situada na Rua 
Curupaitis, 1073 – Santa Quitéria. 
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e.4)  Durante o período de garantia do objeto a SETRAN-PMC, a seu critério, 

poderá escolher aleatoriamente uma peça do produto entregue e 
encaminhar para laudo técnico, a ser emitido preferencialmente pelo 
TECPAR, ou outro instituto de reconhecida credibilidade, a fim de atestar 
o atendimento das especificações técnicas do produto, correndo por 
conta da empresa vencedora as despesas decorrentes da emissão do 
mesmo. 

 
 

2. COLUNA   COMPOSTA   CÔNICA  ENGASTADA   E   BRAÇO 
PROJETADO 

 
Pranchas B, B1, B2, B3, B4, C, E.  

 
a. Composição 

 

Coluna composta, com braço projetado para sustentação de semáforo 
principal, repetidor e semáforo de pedestres, ou de placas de sinalização, 
constituída de: 

 
a.1) Coluna Tipo I 
 
a.1.1) Coluna construída em chapa de aço SAE 1010/1020, com espessura 

de 3 (três) milímetros, com altura total de 5,2 metros (conforme o 
Edital) fora do solo e mais 1,0 metro engastada no solo. Diâmetro no 
topo de 123 mm e na base inferior de 187 mm, formando um 
desenvolvimento cônico constante, com seção circular ou poliédrica de 
pelo menos 16 faces; 

 
a.1.2) Equipada com uma janela de inspeção, provida de tampa parafusada 

com 2 (dois) parafusos, localizada a 1,20m do solo, conforme desenho, 
podendo ser cega ou para fixação de botoeira para pedestres; 

 
a.1.3)   Deverá ser provida de uma caixa quadrada, de chapa de aço soldada 

à estrutura da coluna, localizada no topo superior, medindo 182 mm de 
lado, provida de quatro furos 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. 

 
a.1.4)  A coluna será provida de 2 aletas anti-giro, de 3mm de espessura, de 

150mm por 250mm cada, localizadas a 100 mm da base inferior e 
soldadas à coluna em ângulo de 180º, pela maior face; 
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a.1.5)  Deverá ser provida de furo de passagem à 80 cm da base inferior  com 
65 mm de diâmetro; 

 
a.1.6)  A coluna depois de cortada, dobrada, soldada e furada deverá ser 

galvanizada a fogo interna e externamente. 
 

a.2) Coluna Tipo II 
 

a.2.1)  Coluna construída em chapa de aço SAE 1010/1020, com espessura 
de 3 (três) milímetros, com altura total de 5,5 metros  fora do solo e 
mais 1,0 metro engastada no solo. Diâmetro no topo de 181 mm e na 
base inferior de 251 mm, formando um desenvolvimento cônico 
constante, com seção circular ou poliédrica de pelo menos 16 faces. 

 
a.2.2) Deverá ser provida de uma caixa construída conforme desenho anexo, 

em chapa de aço soldada à estrutura da coluna, localizada no topo 
superior, medindo 280 mm por 305 mm, provida de seis furos de 20 
mm, para fixação de braço projetado, e um furo central de 130 mm de 
diâmetro. 

 
a.2.3) A coluna será provida de 2 aletas anti-giro, de 250 mm por 500 mm 

cada, localizadas a 100 mm da base inferior e soldadas à coluna em 
ângulo de 180 graus, pela maior face. 

 
a.2.4) A coluna depois de cortada dobrada, soldada e furada deverá ser 

galvanizada a  fogo interna e externamente. 
 

a.3) Braço Tipo I 
 

a.3.1) Braço projetado será construído em chapa de aço SAE 1010/1020, 
espessura de 3 (três) milímetros, com projeção de 3, 4, 5 ou 6 metros, 
com diâmetro de 123 mm na base inferior junto à flange e 76 mm no 
inicio da parte horizontal, garantindo um desenvolvimento cônico 
constante. 

 
a.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. A 200 milímetros da ponta do braço haverá um furo de 
passagem na parte inferior com 25 milímetros de diâmetro. 

 
a.3.3) O braço será provido de uma flange construída em aço, soldada à base 

inferior do braço, provida de 4 furos de 14 mm de diâmetro que deverá 
ser parafusada à coluna através de 4 parafusos de aço inoxidável 1/2" 
x 1", que deverão acompanhar o mesmo. 
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a.4) Braço Tipo II 

 
a.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, com 
diâmetro de 190 mm na base inferior junto à flange e 115 mm no inicio 
da parte horizontal, garantindo um desenvolvimento cônico constante. 
 

a.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.  
 

a.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 
inoxidável 3/4" x 11/2", que deverão acompanhar o mesmo. 

 
b. Tratamento superficial 

 
b.1)  Para proteção contra corrosão, todas as peças do conjunto coluna e 
braço deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as 
operações de corte, dobra, furação e soldagem. 

 
b.2)  A galvanização deverá ser feita nas partes internas e externas das 
peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por 
metro quadrado nas extremidades e nas demais áreas de acordo com a 
NBR –  6323/2007. 

 
b.3)  A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. No 
ensaio de Preece, conforme NBR 7400, as peças deverão suportar no 
mínimo 6 (seis)  imersões nas partes lisas das peças, e as arestas vivas, os 
parafusos e porcas um mínimo de 4 (quatro) imersões sem apresentar 
sinais de depósito de cobre. 

 
c. Resistência a esforços 

 
O conjunto da coluna mais o braço projetado do tipo 1 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 2,0m². O conjunto da coluna mais o 
braço projetado do tipo 2 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 4,5m². 

  
 

d. Ensaios 
 



 TIPO DO DOCUMENTO: Especificação Técnica  

APLICAÇÃO: Semafórica / Fornecimento 

TÍTULO: MATERIAIS SEMAFÓRICOS - GERAL 
 

Versão:   Aprovado por:                   Data emissão: 

Página 10 de 116. SET/13 Engº Maurício Romani 1/11/2017 

 

d.1)  As peças deverão ser ensaiadas em laboratório, TECPAR_PR/ ou 
MAUA_SP ou  IPT_SP ou laboratório oficial /credenciados (independente), 
conforme a norma NBR – 6323/2007 da ABNT, e apresentar laudos de ensaio 
realizados para o mesmo tipo de peça. 
 
d.2)  Os ensaios visam determinar: 

 
d.2.1)  Determinação da massa do revestimento por unidade de área – NBR   
           7397; 

 
d.2.2)  Verificação da aderência do revestimento – NBR 7398; 
 
d.2.3) Verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo 

– NBR 7399; 
 

d.2.4)  Verificação de uniformidade do revestimento – NBR 7400; 
 

d.3)  As dimensões  deverão  obedecer  ao  especificado nos desenhos das  
        pranchas anexas. 

 
 

e. Amostras 
 
O Licitante classificado em primeiro lugar, deverá apresentar 01 (uma) 
unidade de cada produto como amostra, com  laudos emitidos por  entidade  
certificada   e   regulamentada   por   órgão   competente,   atendendo aos 
padrões  desta  especificação, no  prazo estabelecido no edital de licitação. 
 

     Após a aprovação as amostras entregues, serão devolvidas e não serão 
contabilizadas no quantitativo total a ser entregue pela empresa contratada. 

  
 
      

f. Garantia 
 

 
f.1) Fica estabelecido, o compromisso do  FORNECEDOR com a SETRAN-

PMC de garantir, pelo prazo de 02 (dois) anos a partir da data do Termo 
de Recebimento Definitivo do lote dos conjuntos COLUNA E BRAÇO, a 
qualidade do produto, suas características físico - construtivas e de 
acabamento; 

            
f.2) Durante o prazo de garantia, em caso   de   surgimento   de   defeitos   
apontados  pela SETRAN-PMC,  o  FORNECEDOR  deverá repor, sem 
ônus para a mesma, todo o lote de colunas   e   braços   (em  tratando-se   
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de   vício   de   confecção)   ou individualmente (em tratando-se de defeito 
pontual localizado), sendo  o custo do transporte do fornecedor no prazo de 
07 (sete) dias corridos; 

 
f.3) Para  acompanhamento  por  parte da SETRAN-PMC da   performance  
do material instalado o fornecedor deverá entregar todas as COLUNAS E  
BRAÇOS com  identificação indelével (impressão em baixo relevo) do 
fabricante e vinculação com o presente Edital (SETRAN-PMC –  XX MMM - 
DD/MM/20XX ). 

 
        

g. Disposições Gerais 
 

g.1) O   FORNECEDOR     assumirá      integral      responsabilidade   por  
        extravios ou danos sofridos no transporte qualquer que seja a causa. 

 
  g.2) As  despesas  com o transporte,  impostos   e   seguros  correrão por   
          conta do FORNECEDOR. 
 

g.3) Durante  o  período  de  garantia  do  objeto   a  SETRAN-PMC,  a  seu   
       critério, poderá escolher aleatoriamente uma peça do produto entregue  
       e encaminhar  para laudo técnico, a ser emitido preferencialmente pelo  
       TECPAR, ou outro  instituto  de   reconhecida   credibilidade,  a  fim  de    
       atestar   o   atendimento   das    especificações   técnicas   do   produto,  
       correndo por conta da empresa vencedora as despesas decorrentes da  
       emissão do mesmo. 

 
g.4) Fazem   parte  integrante   destas   especificações   os  desenhos   das  
       pranchas anexas, e  quaisquer  dúvidas  deverão ser  sanadas  junto à  
       Gerência     de     Implantação     de     Semáforos     –      TRG-4G    da 
       SETRAN,  situada na Rua Curupaitis, 1073 – Santa Quitéria. 

 
 

 

3. COLUNA SIMPLES CÔNICA ENGASTADA 
  

 Prancha D.  
 

a. Composição 
     

Coluna simples para sustentação de semáforo repetidor e semáforo de 
pedestres, ou de placas de sinalização. 

 
a.1)  Coluna construída em chapa de aço SAE 1010/1020, com espessura de 

3 (três) milímetros, com altura total de 3,5 metros  fora do solo e mais 1,0 
metro engastada no solo. Diâmetro no topo de 76 mm e na base inferior 
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de 126 mm, formando um desenvolvimento cônico constante, com seção 
circular ou poliédrica de pelo menos 16 faces; 

           
           a.2)  Equipada    com    uma    anela    de    inspeção,   provida  de    tampa              
                   parafusada  com   2   (dois)  parafusos,  localizada   a  1,20m  do  solo,  
                   conforme  desenho, podendo  ser  cega  ou  para  fixação  de  botoeira   
                   para  pedestres, conforme edital; 
 
           a.3)  A coluna será  provida de 2 aletas  anti-giro, com 3mm  de espessura,  
                   de 100mm por 200mm cada, localizadas a 100 mm da base inferior e   
                   soldadas à coluna em ângulo de 180 graus, pela maior face; 
 
           a.4)  Deverá ser provida de furo de passagem à 80 cm da base inferior com  
                   65 mm de diâmetro; 
  
           a.5)  A coluna  depois  de  cortada,  dobrada,  soldada  e  furada deverá ser  
                   galvanizada a fogo interna e externamente. 
 

b. Tratamento superficial 
 

b.1) Para proteção contra corrosão, todas as peças do conjunto coluna 
deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, após as 
operações de corte, dobra, furação e soldagem. 

 
           b.2) A  galvanização deverá  ser  feita  nas partes internas e externas  
                  das  peças, devendo  as  superfícies  receber  uma  deposição  mínima   
                  de  zinco  por  metro quadrado nas extremidades  e  nas  demais áreas  
                  de acordo com a NBR – 6323/2007. 
  

               b.3) A galvanização deverá ser uniforme,  isenta  de  falhas  de  zincagem.  
     No  ensaio  de  Preece,   conforme  NBR  7400,   as   peças   deverão    
     suportar no  mínimo 6 (seis)  imersões nas  partes  lisas  das peças, e   
     as arestas  vivas, os   parafusos  e   porcas  um  mínimo de 4 (quatro)  
     imersões sem apresentar sinais de depósito de cobre. 

 
c. Resistência a esforços 

     
A coluna deverá ser calculada para resistir a um esforço vertical de até 110 
Kg na ponta e ventos de até 100 Km/h, sobre uma área de 2,0m².  

 
 

d. Ensaios 
 
            d.1) As  peças  deverão   ser   ensaiadas   em   laboratório,  TECPAR_PR     
            ou      MAUA_SP    ou     IPT_SP    ou     laboratório    oficial / credenciado    
            (independente),   conforme  a   norma   NBR  –  6323/2007   da   ABNT,  e   
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            apresentar laudos de ensaio realizados  para  o mesmo  tipo  de peça. 
 

d.2) Os ensaios visam determinar : 
 

d.2.1) Determinação da massa do revestimento por unidade de área – NBR  
          7397; 
 
d.2.2) Verificação da aderência do revestimento – NBR 7398; 
 
d.2.3) Verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo 

– NBR 7399; 
 

d.2.4) Verificação de uniformidade do revestimento – NBR 7400. 
 
d.3)  As dimensões deverão obedecer ao especificado nos desenhos das  
        pranchas em anexo. 

 
 

e. Amostras 
 
O Licitante classificado em primeiro lugar, deverá apresentar 01 (uma) 
unidade de cada  produto  como   amostra,   com   laudos    emitidos   por  
entidade certificada  e  regulamentada  por  órgão  competente,   atendendo  
aos padrões   desta   especificação,  no   prazo  estabelecido  no  edital   de 
licitação. 

 
Após a aprovação as amostras entregues, serão devolvidas e não serão 
contabilizadas no quantitativo total a ser entregue pela empresa contratada. 
  

                                                          
 

f. Garantia 
 

 
f.1) Fica   estabelecido,  o   compromisso    do   FORNECEDOR   com   a   
       SETRAN-PMC de  garantir, pelo prazo  de  02 (dois)  anos a partir da  
       data do Termo de  Recebimento  Definitivo  do    lote   de   coluna,    a     
       qualidade   do   produto,  suas características   físico  -  construtivas  e   
       de acabamento. 

 
 f.2)  Durante o prazo de garantia, em caso  de  surgimento  de   defeitos   

apontados   pela   SETRAN,  o  FORNECEDOR   deverá  repor,  sem  
ônus   para  a  mesma, todo o lote   de   colunas   (em   tratando-se   de  
vicio   de   confecção)   ou  individualmente   (em  tratando-se  de   
defeito  pontual,   localizado),  sendo o  custo do  transporte  do  
fornecedor no prazo de 07 (sete) dias corridos; 
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 f.3) Para    acompanhamento   por    parte   da    SETRAN-PMC   da    
 performance  do  material   instalado,  o  fornecedor   deverá   entregar   
 todas  as COLUNAS   com    identificação   indelével    (impressão  em   
 baixo  relevo)  do   fabricante  e  vinculação  com   o presente Edital  
 (SETRAN-PMC –  XX MMM - DD/MM/20XX ). 
 

 
g. Disposições gerais 
 

g.1)  O    FORNECEDOR     assumirá      integral    responsabilidade   por   
        extravios ou danos sofridos no transporte qualquer que seja a causa. 

 
   g.2)  As  despesas  com o  transporte,  impostos  e seguros  correrão  por     
           conta  da  FORNECEDOR. 

 
g.3)  Durante o período de garantia  do  objeto  a  SETRAN-PMC,  a   seu  
        critério,  poderá   escolher   aleatoriamente   uma   peça  do   produto  
        entregue     e     encaminhar    para    laudo   técnico,   a   ser  emitido  
        preferencialmente pelo TECPAR, ou  outro instituto  de  reconhecida    
        credibilidade, a  fim  de  atestar  o   atendimento  das   especificações   
        técnicas  do  produto,  correndo  por  conta da empresa vencedora as  
        despesas decorrentes da emissão do  mesmo. 
 
g.4)   Fazem   parte   integrante   destas   especificações os    desenhos  
         das  pranchas   anexas   e    quaisquer     dúvidas     deverão   ser  
         sanadas      junto     à   Gerência  de  Implantação  de  Semáforos –  
         TREG -4G,   da   SETRAN,   situada na Rua Curupaitis, 1073 – Santa  
         Quitéria. 

 
 

4. GRUPOS FOCAIS SEMAFÓRICOS   
 

Pranchas A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9.  
 
 

a. Introdução 
 

 Esta especificação técnica tem por objetivo determinar os aspectos construtivos 
dos grupos focais semafóricos veiculares e para pedestres, materiais de fixação, 
máscaras e outros materiais acessórios. 
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b.  Definições 

 

b.1) Grupo Focal ou Semáforo:  
      

Entende-se por Grupo Focal o conjunto obtido pela montagem de um ou 
mais focos luminosos com suas faces voltadas para o sentido do 
movimento da via, é composto de três indicações luminosas: vermelha, 
amarela e verde para os grupos focais veiculares e duas indicações 
luminosas: verde e vermelha para os grupos focais de pedestres. Tem 
por função a alternância do direito de passagem de correntes veiculares 
ou de pedestres numa interseção ou seção de via. 
 

b.2)  Foco semafórico  
 

É um elemento modular, independente e intercambiável, constituído 
entre outros, por uma caixa blindada, uma fonte de luz, uma lente e uma 
superfície refletora. Este elemento deve fornecer a informação através 
da indicação luminosa aos condutores de veículos e aos pedestres. 

 

b.4) Lente  
        

É um elemento colorido colocado entre a fonte de luz e o usuário. 

 

b.5) Refletor  
        

Elemento destinado a dirigir o fluxo luminoso da fonte de luz. 

 

b.6) Conjunto óptico  
  

Conjunto obtido através do acoplamento de uma fonte de luz e uma 
lente, podendo ter ou não um refletor. 

 

b.7) Cobre Foco  
 

Elemento destinado a diminuir a incidência de luz de fonte externa na 
lente, conhecido também como pestana. 
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b.8) Anteparo  
       

Painel opaco justaposto ao grupo focal, destinado a destacá-lo através 
de contraste com a paisagem do entorno, visando melhorar sua 
visualização. 

 

b.9) Dispositivos de fixação  
        

Conjunto de elementos destinados a sustentação de um foco semafórico 
ou de um grupo  focal em colunas, braços projetados, cordoalhas e 
outros. 

 

b.10) Caixa  
 

Elemento estanque dotado de uma portinhola, o qual acondiciona os 
conjuntos ópticos e acessórios. A caixa através de dispositivos 
específicos deve permitir o acoplamento com outras unidades do mesmo 
modelo. 

 

b.11) Posição das indicações Semafóricas 

  
         O semáforo deverá ser montado com a posição das cores conforme 

determina o Código Brasileiro de Trânsito e seus regulamentos. 
 

c. Requisitos Físicos e Mecânicos 
     

Cada   semáforo  deve   consistir   da   montagem  de  um  ou   mais   focos 
semafóricos. 
 
Cada foco semafórico consiste de uma caixa, uma porta, um conjunto ótico, 
com as necessárias vedações e deverá ser provido de pestana, devendo ser 
capaz de operar satisfatoriamente tanto no eixo vertical como no horizontal. 
 
Os focos semafóricos devem ser juntados de maneira a providenciar 
integridade mecânica e proteção contra poeira e umidade, devendo ser 
provido de aberturas na parte superior e inferior, compatíveis entre si, que 
permitam a montagem dos mesmos.  
 
As aberturas superiores e inferior não usadas para a montagem devem ser 
providas de tampões em alumínio. 
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Cada foco semafórico deve ser capaz da girar 360 graus sobre o seu eixo, e 
deve ser capaz de ser travado em intervalos de 5 graus. O intertravamento 
deve ser provido por recortes no topo superior e inferior da caixa, e do 
dispositivo de fixação ao braço da coluna ou coluna de sustentação do 
semáforo.  

 
d. Requisitos de resistência 

 
O semáforo, composto de três focos de 200mm completo, com unidades 
óticas e anteparo, montado em um suporte idêntico ao que será utilizado para 
ligá-lo ao braço da coluna, deve ser capaz de resistir a um vento artificial em 
laboratório de 120 kg/m2, aplicado perpendicularmente à frente e à traseira 
do conjunto. A carga de vento aplicada deve ser igualmente distribuída entre 
os três focos semafóricos. 
 
“Resistir” significa que a carga especificada quando aplicada por um período 
de 24 horas não deve causar qualquer dano ao semáforo, ou ao anteparo ou 
qualquer deformação permanente, suficiente para resultar desempenho 
adverso do semáforo. 
 

   “Desempenho Adverso” significa uma deflexão permanente de mais de 10 
graus em ambos os planos vertical ou horizontal após a carga de teste ter 
sido removida da traseira do semáforo e mais de 6,5 graus  em ambos os 
planos vertical e horizontal após a carga de teste ter sido removida da frente 
do semáforo. 

 
e. Caixa, Portinhola e Pestana 

 

e.1) Geral 
         

Os grupos focais devem suportar a exposição às intempéries, insolação 
direta e a mudanças bruscas de temperatura, sem que tais condições 
causem deformações, trincas, rachaduras, descolorações ou quaisquer 
outras degradações de qualidade. 
 
Todos os elementos do grupo focal devem levar em conta as condições 
ambientais e a dissipação própria a que estão submetidos e não devem 
sofrer deterioração nem prejuízo de suas características. 

         
A caixa blindada de concepção modular, deve possuir dispositivo que 
permita a ligação da fiação externa, de modo a não comprometer a 
hermeticidade da mesma. 
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Deve ter portinhola fabricada com o mesmo material da caixa blindada, 
contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para a fixação 
de pestanas e lentes, devendo abrir-se girando sobre dobradiças da 
direita para a esquerda, tomando-se como referência um observador 
frontal. Seu funcionamento deve ser feito através de fecho simples, sem 
uso de ferramenta especial, de modo a garantir a vedação da caixa 
blindada. 

         
Todos os acessórios utilizados na fixação dos elementos componentes 
da caixa blindada, tais como, fechos, parafusos, travas devem ser de 
aço inox, conforme NBR 10065. 
 
Os parafusos não devem possuir rosca soberba de forma a permitir sua 
reutilização.Todas as suas partes devem ser lisas e isentas de falhas, 
rachaduras, bolhas de fundição ou outros defeitos. 

         
Não pode haver infiltração de poeira e umidade nas partes óticas e 
elétricas da caixa blindada, devendo ser previsto proteção, através de 
guarnições de borracha e filtro de bronze poroso para respiro. 

 

e.2) Dimensões 
        

Os focos semafóricos deverão ser de 200mm, obedecendo as 
dimensões contidas nos desenhos. 

 

e.3) Materiais e Fabricação 
          

A caixa, a portinhola e o aro devem ser de alumínio conforme descrito 
abaixo: 
 
o Ligas para fundição em molde de areia conforme norma ABNT NBR 

7995:2007;  
o Ligas para fundição em molde permanente (coquilha) conforme 

norma ABNT NBR 7995:2007; 
o Ligas para fundição sob pressão conforme norma ABNT NBR 

7995:2007. 
o Com relação aos anteparos e pestanas, o material a ser utilizado 

deve ser de liga de alumínio 1100 ou 1200, têmpera H-14. Outras 
ligas podem ser utilizadas, desde que as propriedades mecânicas 
(anteparo/cobre foco) sejam iguais ou superiores conforme NBR 
7823.  
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e.4) Características Mecânicas das Ligas 
 
Para ensaios realizados em corpos de provas fundidos quando da 
fabricação do grupo focal, deverão atender as exigências das normas 
ASTM. 

        
      Para ensaios realizados em amostras retiradas do grupo focal e 

usinados, deverão atender as seguintes exigências: 
 

o Limite de escoamento : 8,6 Kgf/mm² 
o Limite de resistência : 10,0Kgf/mm² 
o Alongamento : 1,1 % 

 

e.5) Pestanas 
      

Deverão existir pestanas, individuais para cada foco, cobrindo ¾ 
superiores da circunferência do mesmo, com finalidade de reduzir a 
intensidade luminosa externa e impedir visão lateral, confeccionados em 
alumínio, com espessura mínima de 1mm, com acabamento na cor preto 
fosco, fixadas à porta através de aro de alumínio e 4 parafusos de aço 
inox, conforme desenhos. 

 
f. Fantasma Solar 

 
A construção do elemento refletor, incluindo refletor, lâmpada e lente, deve 
ser de tal forma que, reduza o retorno da luz, que penetra acima do plano 
horizontal do foco, produzindo o fenômeno denominado fantasma solar. 

   Para vias com velocidade normal ou alta, a intensidade de luz refletida, para 
os focos verde e vermelho, não deve ser maior do que 2,5 x 10-3 cd/lux de luz 
incidente, quando se proceder conforme descrito na NBR 7995. 

   Igualmente, conforme NBR 7995, para sinais de seta e pedestre, a 
intensidade de luz refletida, não deve ser maior do que 4,0 x 10-3 cd/m2 por 
lux de luz incidente. 
Quando, em condições particulares, o efeito fantasma atingir níveis 
inaceitáveis, segundo as condições fixadas, deve-se prover o sistema de 
meios adequados, para redução da reflexão. 
 

g. Estanqueidade Luminosa 
 

O grupo focal deve ser construído e montado de tal modo que, nenhuma luz 
de um foco, passe para outro. 

 
h. Iluminação separada 
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O grupo focal deve ser projetado, construído e montado de tal modo que, 
cada lente seja iluminada isoladamente. 

 
i. Fixações 

 

Os semáforos para braço projetado deverão ser fixados por um único suporte, 
conforme desenhos respectivos a fixação (em anexo), em conjunto com um 
suporte para grupo focal principal, conforme desenhos anexos, acoplada no 
entorno do módulo central do grupo focal, confeccionados em alumínio com 
as mesmas características do material da caixa e obedecendo o exigido nesta 
especificação. 
As fixações acima devem receber tratamento e acabamento  descritos nesta  
especificação. 
Para o caso de semáforos repetidores e semáforos de pedestres fixados em 
colunas os mesmos deverão ser feitos por meio de fixações em "L", conforme 
desenho das pranchas anexas. 
Em colunas simples e em coluna compostas, os semáforos repetidores e os 
semáforos de pedestres deverão ser fixados, em ambas as extremidades, 
através de parafusos de aço inoxidável às fixações em “L”.  
Os suportes em "L" deverão ser confeccionados em aço, zincado à fogo após 
as operações de corte, solda e furação e dimensionados para condições de 
ventos conforme itens estabelecidos nesta especificação. 
Os suportes deverão permitir o posicionamento dos semáforos em torno de 
um eixo vertical, após a fixação ao poste. 

    Os suportes deverão ser intercambiáveis com os utilizados atualmente, sem a 
necessidade e modificações. 
Os semáforos após fixados em postes simples ou em braço projetado, 
deverão permitir pequenos deslocamentos em torno do eixo para eventuais 
ajustes de direcionamento dos focos. 

 
j. Acabamento Externo 

           Processo: 
Os módulos, fixações e anteparos deverão passar por um processo de 
desengraxe, decapagem e fosfatização, de modo a garantir a perfeita 
aderência das tintas. Poderão ser empregados quaisquer métodos 
adequados, tais como jateamento de areia, solventes químicos, tricloroetileno, 
ácido fosfórico, etc. 

 

j.1) Acabamento 
 

Os módulos depois de desengraxados, decapados e fosfatizados devem 
receber acabamento externo na cor preto fosco padrão Munsell N 0,5 a 
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1,5 max após a aplicação de Wash-primer à base de cromato de zinco, 
que poderá ser feito através de uma das opções a saber: 

 

o 1ª opção: O acabamento externo, em tinta a pó, a base de resina 
híbrida epoxi-poliester, por deposição eletrostática, com polimerização 
em estufa a 200oC. A espessura média de película seca deve ser de 50 
mm. 

 
o 2ª opção: O acabamento externo com 1 demão de wash-primer à base 

de cromato de zinco e 2 demãos de tinta esmalte sintético à base de 
resina alquídica ou poliester, de secagem rápida ao ar ou com 
secagem à estufa à temperatura de 140oC. 

 

j.2) Condições Ambientais 
      

Os semáforos montados deverão suportar a exposição à intempéries, 
insolação direta e mudanças bruscas de temperatura, sem que tais 
condições causem deformações, trincas, rachaduras, descolorações ou 
quaisquer outras degradações de qualidade. 

 
k. Lentes 

 

k.1) Propósito 
        
O propósito desta seção é definir os limites de cromaticidade para os sinais 
coloridos pela combinação de uma fonte de luz e os materiais de 
recobrimento das lentes. Esta especificação cobre particularmente as cores 
Vermelha, Amarela e Verde usada nos sinais. 

         
As lentes dos focos semafóricos veiculares serão circulares, com diâmetro 
nominal de 200mm, devendo ser externamente lisas, para evitar acúmulo de 
poeira. Devem ser montadas sobre a portinhola mediante guarnição de 
borracha especial, sanfonada, que envolva a lente e o refletor, para 
assegurar hermeticidade.  
 
As lentes dos focos semafóricos para pedestres serão quadradas com lados 
de 200mm, devendo ser externamente lisas, para evitar acúmulo de poeira. 
Devem ser montadas sobre a portinhola mediante guarnição de borracha 
especial, sanfonada, que envolva a lente e o refletor, para assegurar 
hermeticidade.  
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Cada lente deve possuir medidas e formas exatas para permitir sua 
intercambiabilidade entre as seções do grupo focal, devem ser desenhadas 
e fabricadas de tal forma que, com as condições ambientais, não percam 
suas propriedades originais, particularmente a cor, durante o prazo de pelo 
menos dois anos. 

 

k.2) Materiais 
 
As lentes devem ser confeccionadas em cristal ou policarbonato com 
proteção ultravioleta, resistente às altas temperaturas. Devem ter as cores 
uniformes em todo o corpo do material, e serem isentas de lascas ou 
bolhas, com a superfície externa lisa e polida. A superfície interna deve 
ser prismática para perfeita distribuição da luz. 

 

k.3) Limites das Coordenadas de Cromaticidade 
 
As cores emitidas pelos focos semafóricos, são as definidas pela NBR 
7995ABNT, em função de suas coordenadas de cromaticidade (pela 
interseção de seus contornos). 

 

k.4) Marcação 
 
Cada lente deve ter gravada em na sua flange marca que indique a 
posição superior em relação ao foco semafórico, assim como marca do 
fabricante. 

 
l. Máscaras 

l.1) Geral 
        

Os módulos deverão permitir a colocação de máscaras de setas ou figuras 
de pedestres, confeccionadas em alumínio, que permitirão unicamente a 
visualização da figura que se deseja realçar. 

 

l.2) Material 
       

Material utilizado conforme descrito na ABNT NBR 7995:2007 - confecção 
da máscara deve ser o alumínio, segundo norma ABNT NBR 7823, liga 
1100 ou 1200,  têmpera H.14 e espessura 0,6 mm. As chapas de alumínio 
devem ser planas, lisas e isentas de rebarbas. 
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l.3) Cor 
      

 As máscaras devem ser pintadas em preto fosco, em material resistente a 
altas temperaturas. 

 

l.4) Acabamento 
       

Conforme itens estabelecidos nesta especificação. 
 

l.5) Aparência 
       

As superfícies da máscara devem estar rigorosamente limpas  e  lisas, 
isentas  de manchas, arranhões, bolhas, distorções mecânicas, ou outros 
defeitos. 
 

l.6) Dimensões 
       

As dimensões estão indicadas nas pranchas anexas. 
 

l.7) Desenho 
 
Os grupos focais de pedestres deverão ter a máscara de um homem 
andando, para o verde, e de um homem parado, para o vermelho, sendo a 
figura iluminada sobre o fundo escuro. As figuras das duas máscaras 
estão ilustradas nas pranchas anexas. 

 

l.8) Seta 
 
Para uso do direcionamento do tráfego em certas direções durante um 
intervalo específico, esta especificação providencia as medidas 
padronizadas para uso com lentes de 200 milímetros, e devem seguir as 
dimensões dos desenhos das pranchas anexas.  
 

m. Refletores 

m.1) Geral 
          
Os refletores devem ser construídos em alumínio especular com 
recobrimento anódico altamente reflexível. 
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Os refletores juntamente com a lente devem ser firmemente presos à 
portinhola, de forma a manter o alinhamento de todos componentes da 
seção ótica, mesmo após a operação de abertura da portinhola para a troca 
da lâmpada. 
O refletor deve ter uma porta soquete que se encaixe firmemente ao corpo 
do refletor, evitando que o mesmo se desprenda na operação de 
fechamento da portinhola ou por vibrações espúrias. 

 

m.2) Material 
 
        Os refletores de alumínio devem ser formados ou torneados a partir de uma 

folha de alumínio eletrolítico na forma parabólica, com 0,8mm de espessura, 
em uma só peça.  

m.3) Desenho 
      
A forma parabólica do refletor deve ser compatível com a distância focal da 
lâmpada padrão a ser usada no semáforo. A borda externa deve ser provida 
de uma flange para assegurar que o refletor manterá a forma. A superfície 
refletora deve ser especular com um recobrimento protetor anódico e deve 
ser polido após a anodização. 

 

m.4) Acabamento 
 

A superfície acabada deve ser altamente resistente a corrosão, abrasão, 
oxidação e descoloramento, à longa exposição à luz, ao calor e idade e 
deve ser tal que marcas de dedos possam ser facilmente removidas com 
um pano macio. 
 
A superfície refletora anodizada deve ser livre de manchas, arranhaduras, 
escoriações ou distorções mecânicas.   

 

m.5) Testes e Inspeção 
 

O refletor deve ser submetido ao seguinte teste: o refletor deve ser 
primeiramente imerso por 24 horas a temperatura ambiente em uma 
solução de água de torneira com 20% do seu peso em sal (cloreto de 
sódio).Após deve ser retirado da solução salina e enxaguado em água limpa 
corrente deve ser mantido imerso em água limpa, à temperatura de 85º C 
por 4 horas. Após o aquecimento o refletor deve ser removido da água e 
colocado em ar seco a 85º C por 4 horas. 
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Depois dos procedimentos acima o refletor não deve apresentar 
descamação, rachaduras ou amolecimento da cobertura anodizada em 
camadas. Embora ocorra mudança na cor da anodização durante este teste, 
o refletor só deve ser considerado como tendo falhado se a cobertura 
desaparecer.  

 
n. Distribuição de Intensidade Luminosa e Luminância 

 

n.1) Geral 
 

As especificações deste item decorrem da ação do conjunto ótico dos 
grupos   focais. 
 
O conjunto ótico deve aparecer aceso através de toda sua superfície, sem 
apresentar sombras ou brilhos excessivos, quando visto sob os ângulos 
usuais de serviço, em relação ao eixo geométrico do foco. 

       As distribuições de intensidade luminosa, para o conjunto ótico de lente na 
cor vermelha, conforme estabelece a NBR_7995_ABNT  

 
o. Fonte de Luz 

 
O Grupo focal semafórico deve utilizar lâmpadas incandescentes especiais 
para sinais de trânsito, conforme especificação técnica da SETRAN, (com 
filamento reforçado por um maior número de suportes, com rosca Edison E-
27/27, em latão ou alumínio, com bulbo “A-19” em vidro claro) ligada ao 
controlador de tráfego, deve emitir potência e fluxo luminoso adequados aos 
desempenhos preconizados. 
 
Os grupos focais devem vir acompanhados de lâmpadas, fornecidas nas 
potências nominais de 100 Watts e 900 Lumens para os semáforos veiculares 
e de pedestres com durabilidade mínima de 8 a 10.000 horas. 
 
A especificação técnica da lâmpada utilizada pela SETRAN encontra-se a 
disposição dos proponentes. Quando solicitado no processo licitatórios, 
verificar especificação módulo  LED.  

 
p. Anteparo 

 

p.1) Material 
 

Os anteparos devem ser fabricados em chapa de alumínio, segundo 
norma ABNT NBR 7995:2007, liga de alumínio 1100 ou 1200,  têmpera H-
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14, espessura mínima de 1,5mm envolvendo o grupo focal tão próximo 
quanto possível, não interferindo na abertura da portinhola e na 
manutenção das pestanas. 

 

p.2) Desenho 
 

Os anteparos devem seguir as dimensões dos desenho estabelecidos nas  
pranchas anexas. 

 

p.3) Acabamento 
        

Os anteparos devem ser tratados, na frente e no verso, da mesma forma 
que o foco semafórico. Adicionalmente o anteparo deve receber um borda 
em película refletiva grau técnico, com largura de 20mm, na cor branca. 

 
 

q. Parte Elétrica 

 

q.1) Soquetes 
 

Os soquetes para lâmpadas devem ser construídos em porcelana 
resistente ao calor e projetados para proporcionar o correto 
posicionamento do filamento da lâmpada na sua posição de trabalho. 

   A rosca do soquete deve ser compatível com a lâmpada  a ser usada, e  
   confeccionada em latão, cobre ou bronze fosforizado.   

 

q.2) Fiação 
 
Cada soquete deve ser ligado através de um par de fios com no mínimo 
1,5 mm2 de seção, com isolação para 600 Volts que suporte temperaturas 
de pelo menos 85o C, sendo o fio fase encapado na cor da lâmpada que 
ele liga e o fio neutro na cor branca. 
 
Deve haver um comprimento suficiente de fiação dentro da caixa do foco 
semafórico que permita a abertura total da portinhola. A fiação de cada 
foco semafórico deve terminar em uma barra de ligação do tipo “Sindal”, 
colocado no módulo central quando o grupo focal for de três elementos ou 
no módulo superior quando o grupo focal for de dois elementos. 
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A barra de ligação deve ser fiada na seguinte disposição: verde – amarelo 
– vermelho – neutro. Cada grupo focal deve ser provido de uma abertura 
para passagem do cabo de ligação, protegida por uma guarnição de 
vedação, que permita, após a passagem cabo através de um mecanismo 
de rosca, a perfeita estanqueidade do foco semafórico. 
 

      Os dispositivos de entrada dos cabos deverão suportar cabos com 
diâmetro variando entre  6 e 10 milímetros.  

  
r. Ensaios 

 
Os  semáforos  deverão  ser  ensaiados   em   laboratório,  TECPAR_PR/  ou 
MAUA_SP  ou  IPT_SP   ou   laboratório  oficial /credenciado (independente), 
conforme a norma NBR -  da ABNT, e apresentar laudos de ensaio realizados 
para o mesmo tipo de equipamento. 

 

r.1) Conformidade dimensional 
 

o Foco semafórico será verificado conforme dimensões constantes nas 
pranchas anexas; 

o As fixações serão verificadas conforme dimensões constantes nas 
pranchas anexas; 

o Anteparo será verificado conforme  dimensões constantes nas 
pranchas anexas; 

o As máscaras serão verificadas conforme dimensões constantes das 
pranchas anexas. 

 

r.2) Névoa salina 
 

As peças componentes do foco semafórico não devem apresentar 
corrosão vermelha inclusive travas, parafusos, porcas, arruelas, 
componentes de fixação, em ciclo de 24 e 48 horas. 

 

r.3) Imersão salina 
       

Após a realização do testes, conforme especificado, os refletores não 
devem apresentar descamação, rachaduras ou amolecimento da 
cobertura anodizada em camadas. Embora ocorra mudança na cor da 
anodização durante este teste, o refletor só deve ser considerado como 
tendo falhado se a cobertura desaparecer. 
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r.4) Composição Química 
       
      A    amostra   deve   comprovar   o    atendimento   a    uma   das   ligas  
      especificadas. 

 

r.5) Características mecânicas da liga 
   

Para ensaios realizados em amostras retiradas do foco semafórico e 
usinados os resultados devem as características estabelecidas neste 
edital. 

 

r.6) Intensidade Luminosa 
       

Deverão atender a NBR_7995_ABNT. 

 

r.7) Cromaticidade 
       

As cores emitidas pelos conjuntos óticos devem estar dentro dos 
respectivos contornos definidos na NBR_7995_ABNT. 

 

r.8) Estanqueidade 
 
O grupo focal deve ser submetido a uma vazão de 500 cm3/minuto por 
bico, através de 8 bicos, a uma distância de 1 metro por 6 horas. O grupo 
focal após o teste não deverá conter mais que 5 cm3 de água no interior 
dos 3 módulos. 

 

r.9) Aderência da pintura 
       

Todos os componentes pintados devem apresentar no ensaio de 
aderência conforme a NBR 11003 resultados no mínimo igual a GR.1B. 

 
s. Amostras 

 
O Licitante classificado em primeiro lugar, deverá apresentar   com   as  
amostras, laudos emitidos por   entidade    certificada    e    regulamentada   
por    órgão   competente, atendendo  aos  padrões  desta  especificação,  no   
prazo  estabelecido no edital de licitação. 
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     Após a aprovação as amostras entregues, serão devolvidas e não serão 

contabilizadas no quantitativo total a ser entregue pela empresa contratada. 
 

 
As amostras a serem encaminhadas deverão ser do mesmo tipo, modelo e 
versão dos produtos ofertados, e constarão de: 
 
o 01 (um) Grupo Focal tipo PRINCIPAL; 
o 01 (um) Grupo Focal tipo REPETIDOR; 
o 01 (um) Grupo Focal tipo PEDESTRES. 

 
      

t. Garantia 
     

Fica estabelecido o compromisso do FORNECEDOR com a SETRAN de 
garantir, pelo prazo de 02 (dois) anos a partir da data do Termo de 
Recebimento Definitivo do lote de Grupo Focal dos tipos PRINCIPAL, 
REPETIDOR e PEDESTRES, a qualidade do produto, suas características 
físico-construtivas e de acabamento. Para os refletores dos Grupos Focais, a 
garantia exigida é de 03 (três) anos. 
 
Durante o prazo de garantia, em caso de surgimento de defeitos apontados 
pela SETRAN-PMC, o FORNECEDOR deverá repor, sem ônus para a 
mesma, todo o lote de grupo focal (em tratando-se de vicio de confecção) ou 
individualmente (em tratando-se de defeito pontual, localizado) no prazo de 
07 (sete) dias corridos. 

    
Para acompanhamento por parte da SETRAN-PMC da performance do 
material instalado, o fornecedor deverá entregar todos os Grupos Focais com 
identificação indelével (impressão em baixo relêvo) do fabricante e vinculação 
com o presente Edital (SETRAN-PMC –  XX MMM - DD/MM/20XX ). 

 
u. Disposições Gerais 

 
O FORNECEDOR assumirá integral responsabilidade por extravios ou danos 
sofridos no transporte qualquer que seja a causa. 
 
As despesas com o transporte, impostos e seguros correrão por conta da 
FORNECEDOR. 
 
Fazem parte integrante destas especificações os desenhos anexos, e 
quaisquer dúvidas deverão ser sanados junto à Gerência de Implantação de 
Semáforos – TREG-4G, da SETRAN, situada na Rua Curupaitis, 1073 – 
Santa Quitperia.  
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Durante o período de garantia do objeto a SETRAN-PMC, a seu critério, 
poderá escolher aleatoriamente uma peça do produto entregue e encaminhar 
para laudo técnico, a ser emitido preferencialmente pelo TECPAR, ou outro 
instituto de reconhecida credibilidade, a fim de atestar o atendimento das 
especificações técnicas do produto, correndo por conta da empresa 
vencedora as despesas decorrentes da emissão do mesmo. 
 
 
 

5 - GRUPOS FOCAIS SEMAFÓRICOS EM POLICARBONATO 
 
 

a.  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

5.1 Material  
 
1.1.1 A caixa, portinhola e cobre-foco deverão ser injetados em policarbonato 

virgem devendo atender as características indicadas abaixo:  
 
a) Características física e química  

           
           • densidade:1,20 a 1, g/cm3  
           • identificação do polímero: constar apenas policarbonato  
    

    b) Características mecânicas  
 
        • limite de resistência a tração 
        - limite elástico ...............................................> 55 MPa  
        - tensão de ruptura  ....................................... > 40 MPa  
        - alongamento na ruptura  ............................. > 70 %  
       • limite de resistência a flexão ....................... > 80 MPa 
       • módulo de flexão ..........................................> 2200 MPa  
        • resistência ao impacto -IZOD (3,2mm)  ....... 600 a 800 J/m  
       • Tempo de exposição - 720 horas  
 
     c) Características térmicas  
 
        • HDT - deformação térmica .......................... 125 a 150°C  
        • Flamabilidade  
    - tempo de queima  ....................................... < 1 minuto  
    - extensão de queima  .................................... < 25 mm  
 
    d) Envelhecimento artificial  
 
         Os corpos de prova, após exposição de 720h, não deverão apresentar  
         alteração visível a olho nu.  
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         5.1.2 Todos os componentes tais como: fechos, parafusos, porcas, arruelas  
                   e fixadores deverão ser  de  aço  inoxidável ou zincados à fogo (mín.  
                   400 g/m2).  
 

1.2 Cor  
 
        A caixa,  portinhola  e  cobre-foco  deverão ser na cor preta que deverá  
        manter-se  inalterada mesmo  em  exposição  solar (raios ultravioletas),  
        ozona e/ou abrasão dos ventos. 
 
b. INSPEÇÃO E TESTES 
 

      Os  semáforos  deverão  ser  ensaiados  em  laboratório,   TECPAR_PR/   ou  
      MAUA_SP  ou  IPT _SP  ou  laboratório  oficial /credenciado  (independente),  
      conforme a norma NBR - da ABNT, e apresentar laudos de ensaio realizados  
      para  o  mesmo  tipo  de  equipamento. 
      A quantidade de grupos focais a ensaiar deverá ser igual a 1 % (um porcento)  
      do número de peças que contém o lote, com  um  mínimo de 1 (uma) amostra. 
    
     b.1 Análise dimensional  
     Análise  dimensional   deverá  ser  efetuada  nos  grupos  focais  veiculares  3  
     módulos  (verde, amarelo  e  vermelho)  e  2  módulos  pedestres  (verde  e  
     vermelho),  nos suportes para fixação e nas máscaras e os resultados deverão  
     satisfazer ao estabelecido na NBR 7995 ABNT.  
     
     b.2 Determinação da densidade  
     Deverá ser efetuado nos corpos  de  prova  retirados  da  caixa do grupo focal,  
     conforme ASTM D 792, e os  resultados  deverão  satisfazer densidade: 1,20 a  
     1, g/cm3. 
      
     b.3 Identificação do polímero 
     Deverá ser efetuado nos  corpos  de  prova  retirados  da caixa do grupo focal,  
     utilizando o método espectro fotometria no infravermelho. 
    
    b.4 Determinação do limite de resistência a tração 
    Deverá ser efetuado nos corpos de  prova  retirados da  caixa  do  grupo  focal,  
    conforme  ASTM D 638  a  determinação  do  limite  elástico, tensão de ruptura,  
    alongamento  no  limite  elástico   e   alongamento  na   ruptura,  os   resultados  
    deverão satisfazer ao estabelecido nesta  Especificação  Técnica.  
     
    b.5 Limite de resistência à flexão 
    Deverá ser efetuado nos corpos de  prova  retirados  da  caixa  do  grupo focal,  
    conforme  ASTM  D 790   a   determinação  da  resistência  a  flexão  no  limite  
    elástico e módulo de flexão, os resultados  deverão  satisfazer ao estabelecido  
    nesta Especificação Técnica.  
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     b.6 Resistência ao impacto (IZOD) tempo de exposição (± 720 horas) 
    Os  corpos  de  prova  retirados  da   caixa do grupo focal serão submetidos ao  
    Ensaio  de  Impacto  IZOD  (3,2 mm)  com  entalhe  a  temperatura   ambiente,  
    conforme ASTM D 256, os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta  
    Especificação Técnica. 
      
     b.7 Flamabilidade 
    Deverá ser efetuado nos corpos de prova retirados da caixa do grupo focal, a  
    verificação   do   ponto  de  fusão  do   material,  conforme  ASTM  D 635,  os  
    resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta Especificação Técnica.  
        
    b.8 Envelhecimento Artificial 
     Os corpos de prova retirados da  caixa  deverão  ser  submetidos  a  prova de  
     envelhecimento artificial (weather-o-meter), conforme  ASTM G 153  ou  155.  
     Após  720h  de  exposição não deverão apresentar alterações visíveis a olho  
     nú.  
        
     b.9 Detecção de tensão de injeção 
     Deverá ser  efetuado  no  módulo  semafórico  acabado, submergindo a peça  
     numa mistura de n-propanol e tolueno (3: 1) durante  5 minutos,  não  deverá  
     aparecer trincas nem fissuras.  
       
     b.10 Hermeticidade 
     O grupo focal  deverá  ser  submetido a uma vazão de 500 cm3/min por bico,  
     através de 8 bicos, a uma distância de 1 (um) metro por 6 horas, não deverá  
     conter após o teste mais de 5 cm3 de água no seu interior.  
          
     b.11 Resistência ao impacto 
     Deverá ser efetuado  nas  lentes  e nas caixas, sendo que as lentes deverão  
     suportar um choque de aproximadamente 2,5 J e a caixa suportar  
     aproximadamente 220 J.  
     O ensaio na lente será efetuado deixando cair uma bola de aço de 0,5 kg de  
     massa a uma altura de 0,5m sobre centro da lente.  
     O  ensaio  na  caixa  será  efetuado  utilizando um  pêndulo de impacto com  
     massa oscilante de 30 kg (saco de areia) sobre a  seção  do  ponto de apoio  
     do grupo focal com a fixação análoga à instalação na interseção. 
 
 

       c. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 
       Os     equipamentos     deverão     ser    ensaiados      em     laboratório,   
       TECPAR_PR      ou     MAUA_SP     ou       IPT _SP    ou      laboratório    
       oficial/credenciado   (independente),   conforme   a    norma    NBR - da  
       ABNT, e apresentar laudos de ensaio realizados para o mesmo tipo de  
       equipamento.  
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        Os laudos deverão ser entregues juntamente com as amostras. 

 
 

       

        d. AMOSTRAS 
 

O Licitante classificado em primeiro lugar, deverá apresentar com as amostras, 
laudos emitidos por  entidade certificada e regulamentada  por   órgão    
competente,    atendendo     aos    padrões desta   especificação,  no   prazo  
estabelecido  no  edital  de  licitação. 

 
Após a aprovação as amostras entregues, serão devolvidas e não serão 
contabilizadas no quantitativo total a ser entregue pela empresa contratada. 

  
  
 As amostras a serem encaminhadas deverão ser do mesmo tipo, modelo e  
 versão dos produtos ofertados, e constarão de: 

 
 
o 01 (um) Grupo Focal tipo VEICULAR PRINCIPAL; 
o 01 (um) Grupo Focal tipo VEICULAR REPETIDOR; 
o 01 (um) Grupo Focal tipo PEDESTRES. 

 
      
 

e. GARANTIA 
     

Fica estabelecido nesta Edital, o compromisso do FORNECEDOR com a 
SETRAN de garantir, pelo prazo de 02 (dois) anos a partir da data do Termo de 
Recebimento Definitivo do lote de Grupo Focal dos tipos PRINCIPAL, 
REPETIDOR e PEDESTRES, a qualidade do produto, suas características físico-
construtivas e de acabamento. Para os refletores dos Grupos Focais, a garantia 
exigida é de 03 (três) anos. 

 
Durante o prazo de garantia, em caso de surgimento de defeitos apontados 

pela SETRAN-PMC, o FORNECEDOR deverá repor, sem ônus para a mesma, 
todo o lote de grupo focal (em tratando-se de vicio de confecção) ou 
individualmente (em tratando-se de defeito pontual, localizado) no prazo de 07 
(sete) dias corridos. 

    
Para acompanhamento por parte da SETRAN-PMC da performance do 

material instalado, o fornecedor deverá entregar todos os Grupos Focais com 
identificação indelével (impressão em baixo relêvo) do fabricante e vinculação 
com o presente Edital (SETRAN-PMC  XX MMM - DD/MM/AA ). 
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f. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 
O FORNECEDOR assumirá integral responsabilidade por extravios ou danos 
sofridos no transporte qualquer que seja a causa. 
 
As despesas com o transporte, impostos e seguros correrão por conta da 
FORNECEDOR. 
 
Fazem parte integrante destas especificações os desenhos das pranchas 
anexas, e quaisquer dúvidas deverão ser sanados junto à Gerência de 
Implantação de Semáforos TREG -4G, da SETRAN, Rua Curupaitis, 1073 – 
Santa Quitéria. 
 
 
Durante o período de licitação até a data do parecer final o licitante classificado 
em primeiro lugar deverá manter na instalações da licitante uma unidade de cada 
tipo de semáforo licitado, caso este não seja homologado pela SETRAN-PMC. O 
equipamento em demonstração deve ser do mesmo tipo, modelo e versão do 
produto ofertado. 
 
Durante o período de garantia do objeto a SETRAN-PMC, a seu critério, poderá 
escolher aleatoriamente uma peça do produto entregue e encaminhar para laudo 
técnico, a ser emitido preferencialmente pelo TECPAR, ou outro instituto de 
reconhecida credibilidade, a fim de atestar o atendimento das especificações 
técnicas do produto, correndo por conta da empresa vencedora as despesas 
decorrentes da emissão do mesmo. 

 
         

6. LÂMPADAS SEMAFÓRICAS 
       
 

Esta Especificação Técnica fixa condições exigíveis para o fornecimento de 
Lâmpada incandescente, especial, com filamento reforçado, para uso em 
semáforo, de 100watts x 127/130 Volts, bulbo A19 transparente, com rosca para 
bocal E-27/27, com filamento reforçado em tungstênio, com mínimo de 
8.000/10.000 horas (Mínima/ Média) de vida útil. Utilizadas pela SETRAN-PMC. 

 
Os fabricantes/marcas de lâmpadas especiais para semáforos não homologadas 
nessa licitação deverão apresentar laudos emitidos pelo Lactec ou outro instituto 
reconhecido pelo INMETRO, de fotometria e vida útil atendendo aos padrões 
desta especificação, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores ao dia da sessão 
de licitação. 
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LÂMPADAS INCANDESCENTES PARA SEMÁFORO 

 

a) Documentos complementares 
      

NBR  5112 - Porta lâmpadas de rosca Edison 

     NBR 5387 - Lâmpadas incandescentes com filamentos de tungstênio – 
Ensaios. 

 
b) Definições 

 

     Os termos técnicos utilizados nesta Especificação estão a seguir definidos: 

 

 b.1) Valor Nominal 

        

Valor marcado na lâmpada ou declarado pelo fabricante. 

  

 b.2) Marca do Fabricante  

            

         Nome do fabricante impresso no BULBO da lâmpada. 

 

 b.3) Tipo  

           

Conjunto de lâmpadas de mesmos valores nominais. 

 

 b.4) Lote 

 

Conjunto de lâmpadas de mesmo tipo apresentadas de uma só vez 
para seu recebimento. 

 

b.5) Sazonagem 
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Período durante o qual as lâmpadas ficam acesas para que suas 
características elétricas e fotométricas se tornem estáveis. 

 

b.6) Fluxo luminoso inicial 

         

Número de lúmens que a lâmpada  fornece, medido após a sazonagem 

 

b.7) Fluxo luminoso final 

            

Número de lúmens que a lâmpada fornece ao fim de 80% da vida, 
declarada, funcionado sob tensão nominal. 

 

b.8) Vida 

           

Número de horas em que a lâmpada fica acesa até queimar, ou ser 
considerada queimada de acordo com os requisitos estabelecidos 
nesta especificação. 

 

 b.9) Vida Média 

 

Média aritmética das vidas individuais das lâmpadas constituintes da 
amostra representativa do lote. 

 
 

c) Requisitos gerais 
 

c.1) Generalidades 

 

As lâmpadas devem ser projetadas e construídas de modo que, em 
condições normais e aceitáveis de uso, tenham seu tempo de vida 
inalterado conforme as especificações do fabricante, além de não 
oferecer perigo ao ser instalada pelo usuário. 

 

c.2) O Bulbo utilizado deverá ser do tipo A 19. 
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Os bulbos deverão ser claros e isentos de impurezas, manchas ou 
defeitos que  prejudiquem o desempenho das lâmpadas. 

 

c.3) Base 

 

c.3.1) Deverão ser de rosca Edison E-27 / 27 

 

c.3.2) Seu corpo deverá ser  de latão. 

 

c.3.3) A base deverá ficar centrada em relação ao eixo da lâmpada  e 
firmemente fixada ao  bulbo. 

 

c.3.4) O disco central de contato (quando houver) deverá ser de latão e 
deverá   ficar preso ao     corpo da base por uma substância isolante 
vítrea ou de material equivalente. 

 

c.3.5) As soldas não devem impedir o acendimento da lâmpada e sua fixação 
no referido bocal. A lâmpada deverá permanecer encaixada 
corretamente ao bulbo não podendo ficar inclinada. 

 

c.4) Intercâmbio e segurança 

        

Para permitir contato elétrico e garantir segurança contra contato 
acidental, quando usada em combinação com porta lâmpada que 
obedece a norma NBR 5112, a lâmpada deve satisfazer aos ensaios de 
intercâmbio e segurança descritos na norma NBR 5387. 

 

c.5) Resistência à torção 

       

A base da lâmpada não deverá rodar em relação ao bulbo quando sujeita 
a um conjugado igual a 30kgf/cm para base E27/27. 

 

c.6) Acendimento 

     

As lâmpadas deverão acender, com sua potência total, quando ligadas a   
circuitos adequados. 
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c.7) Vibração 

       

Considerando que as lâmpadas trabalham na posição horizontal com os 
eletrodos superiores  suspensos  ao  filamento.  Deverão  ser  projetadas 
para,  nessa   posição  ou   em   qualquer  outra,  suportar   as  vibrações 
causadas   por  interferências  tais  como, vento,  trepidação  da  base  e 
outros  movimentos gerados  pelo  trânsito, filamento  deverá ser do tipo 
reforçado. 

 

c.8) Marcação 

 

c.8.1) As seguintes informações deverão ser legíveis e  indelevelmente 
marcadas na lâmpada  (bulbo): 

 

o Marca da origem (deve ter a marca registrada, ou o nome do fabricante); 
o Tensão nominal ou faixa de tensão (marcada em V ou Volts); a faixa de 

tensão não deve ser maior que ± 2,5%  de tensão média; 
o Potência nominal (marcada em W ou Watts). 
o Identificação do lote ou data de fabricação. 

 
 

d) Requisitos específicos 
 

d.1) Fotometria inicial 

 

d.1.1) Potência inicial 

 

A potência inicial não deverá ser superior a 104% da potência nominal 
mais 0,5W. 

 

d.1.2) Fluxo luminoso inicial 

           

  O fluxo luminoso nominal deverá ser de no mínimo de 900 lumens.  

          O fluxo luminoso inicial não poderá ser menor do que 93% do valor  

          nominal. 
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d.1.3) Fluxo luminoso final 

       

  O fluxo  luminoso  final  de  cada  lâmpada  não deverá ser inferior a   

  80% do fluxo luminoso inicial. 

 

d.1.4) Vida 

            

  Individualmente a vida de uma lâmpada não deverá ser menor do    

  que 90% da vida mínima nominal; 

 

  Para ensaios de vida  de  uma  lâmpada  devemos  considerar  que: 

  O número de horas em funcionamento  antes  da  totalidade de  sua   

  vida útil,  será  considerada   se  possuir  o  fluxo  luminoso  final  no    

  mínimo de 80% do especificado. 

 

d.1.5) Vida média 

          

   A vida média é aquela especificada pelo fabricante. 

           Devido ao número reduzido de amostras para o ensaio de vida, a  

           média poderá ser menor que o especificado pelo fabricante, porém  

           não menor do que os valores especificados no item Rejeição do  

           lote pela vida média (Item g.4). 

 

d.2) Tipos 

       

As  lâmpadas  utilizadas  pela  SETRAN-PMC  são do tipo 100W  X 
127/130V. 

 

d.3) Dimensões  

        

As lâmpadas deverão ter as seguintes dimensões: 

 O diâmetro nominal do bulbo (A) deverá ser de 60mm (±2%) 
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O comprimento total da lâmpada (B) deverá ser de 106mm (±2%), 
conforme figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

e) Inspeção - Amostragem 
     

A amostra representativa de cada lote será formada retirando-se, sem 
preferência, das caixas que formam o lote, as quantidades de caixas e de 
lâmpadas indicadas abaixo: 

 

Quantidade de caixas que formam o lote Quantidade de caixas retiradas 

01 a 10 Todas 

11 a 20 10 

21 a 30 Metade 

31 a 45 15 

46 ou mais Um terço 

 

   Será retirado de cada uma das caixas, escolhidas como no item anterior , 
aproximadamente o mesmo número de lâmpadas , para completar o total 
especificado, a saber: 

ACL  - Altura do centro da lâmpada  - 
(62mm ±3) 

Altura do centro da lâmpada deverá estar de 
acordo com a NBR 5387. 
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Quantidade de lâmpadas do lote Quantidade de lâmpadas da amostra 

Até 100 12 

De 101 a 200 20 

De 201 a 500 35 

De 501 a  1000 50 

De 1001 a 1500 60 

Superior a 1500 70 

 

Para cobrir o risco de quebra acidental, deverá ser retirado uma quantidade 
extra de lâmpadas, que somente serão usadas para complementar o 
número exigido para cada ensaio, se necessário. 

 
f) Ensaios e recebimento 

 

f.1) Indicação e condições 

 

f.1.1) Os ensaios de recebimento são os abaixo indicados, feitos na ordem 
mencionada: 

 

- Inspeção preliminar 
- Fotometria inicial 
- Ensaio de vida 

 

f.1.2) Os ensaios de recebimento de cada lote serão feitos em uma amostra 
representativa, de acordo com o item e) “INSPEÇÂO” .  

 

f.1.3) Os ensaios de recebimento deverão ser feitos de acordo com a NBR   
5387. 

 

f.1.4) Se um lote não satisfizer qualquer um dos ensaios , ele será rejeitado 
e não serão mais feitos os ensaios restantes.  

 

f.2) Ensaios fotométricos 
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f.2.1) Será submetida a este ensaio a quantidade de lâmpadas indicadas no 
item g.2)  “Rejeição do lote no ensaio de fotometria inicial”, escolhidas 
sem preferência dentre as que tiverem passado na inspeção preliminar. 
As lâmpadas da amostra não aproveitadas para este ensaio ficarão de 
reserva para substituição em casos de quebras acidentais. 

 

f.2.2) As lâmpadas serão acessas preliminarmente durante um período de 
1hora  (sazonagem). 

 

f.3) Ensaios de vida 

 

Será submetida a este ensaio a quantidade de lâmpadas indicadas no 
item g.3) “Rejeição do lote no ensaio de vida”, escolhidas sem 
preferência dentre as que tiverem passado na fotometria inicial. 

 

As lâmpadas da amostra não aproveitadas para este ensaio ficarão de 
reserva, para substituição em casos de quebras acidentais. 

 

g) Rejeição 
 

g.1) Rejeição do lote na inspeção preliminar 

 

O lote será rejeitado se, na verificação dos requisitos gerais, for 
encontrado um número de lâmpadas defeituosas superior ao 
especificado abaixo: 

 

 

Quantidade de lâmpadas da amostra N.º máximo de lâmpadas defeituosas 

Em qualquer um dos itens No total dos itens 

12 2 1 

20 4 2 

35 7 3 

50 9 4 

60 10 4 

70 12 5 
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 Uma lâmpada da amostra que não satisfizer um item, será considerada 
defeituosa, para  este item. Para o cálculo do número de lâmpadas 
defeituosas no total dos itens, aquelas que se apresentarem defeituosas em 
mais de um item serão contadas uma única vez. 

 

g.2) Rejeição do lote no ensaio de fotometria inicial 

        

O lote será rejeitado se, na fotometria inicial, as lâmpadas que não 
satisfizerem separadamente os requisitos dos itens fotometria inicial, 
conforme quadro abaixo: 

 

Quantidade de lâmpadas N.º máximo de lâmpadas defeituosas 

Da amostra original Para este ensaio Na potência inicial No fluxo luminoso inicial 

12 8 2 2 

20 16 3 3 

35 30 5 5 

50 40 6 6 

60 45 6 7 

70 50 7 7 

 

g.3) Rejeição do lote no ensaio de vida 

 

O lote será  rejeitado se, no ensaio de vida, as lâmpadas com vida 
inferior ao especificado forem em número superior a quantidade 
estabelecida no quadro abaixo: 

 

Quantidade de lâmpadas 
N.º máximo de lâmpadas defeituosas 

Da amostra original Para este ensaio 

12 5 2 

20 5 2 

35 9 3 

50 13 4 
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60 17 5 

70 20 6 

 

g.4) Rejeição do lote pela vida média 

 

O lote será rejeitado se sua vida média for inferior à especificada 
abaixo: 

 

Quantidade de lâmpadas no ensaio de vida Percentual da vida média (%) 

5 80,0 

9 87,0 

13 84,0 

17 86,5 

20 89,0 

 

 

Definições: 

Lumen (lm):  Intensidade  luminosa  irradiada  por  1  candela  sobre  sob o 
ângulo sólido de 1 radiano. 

Lux (lx): Unidade fotométrica usada para medir o nível de iluminação. É 
definida como sendo a iluminação sobre uma superfície quando o fluxo 
luminoso de 1 lumen incide sobre uma área de 1 metro quadrado. É também 
conhecida por ‘lumen por m2’ ou ‘candela-metro’.  

Candela (cd): Unidade de medida da intensidade luminosa. Uma candela 
equivale, aproximadamente, à quantidade de energia luminosa que é 
produzida por uma vela comum. A partir de 1948, passou a vigorar uma 
definição mais precisa, ou seja: ‘ candela a intensidade luminosa de um corpo 
negro aquecido à temperatura [do ponto] de solidificação da platina fundida. 
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7. MÓDULOS LED  

 
Foco semafórico com base em diodos emissores de luz (LED) 

 

1. OBJETIVO 

 
A finalidade desta especificação é fornecer os requisitos técnicos mínimos de 
desempenho para módulos focais semafóricos a LED (diodos emissores de luz, do inglês, 
Light Emitting Diode) de diâmetro 200mm. 
 
Serão dois tipos de módulos:  

 Módulos Focais a LED para uso em semáforos veiculares; 
 Módulos Focais a LED para uso em semáforos para pedestres. 

 
Ambos os tipos deverão ter as mesmas especificações, exceto: potência nominal máxima, 
intensidade luminosa mínima e selo de identificação. 
 
Os módulos a serem usados em grupos focais de pedestres não deverão apresentar 
disposição de LED em pictrogramas ou máscaras, devendo atender aos requisitos de 
uniformidade de luminância em toda a área de emissão luminosa, assim como os de 
utilização veicular. 
 
O quantitativo de cada modelo de módulos a LED é informado em descritivo resumido 
em anexo. 
 

2. REQUISITOS FÍSICOS E MECÂNICOS 

 
 
2.1. Os módulos devem se ajustar aos grupos focais integrantes do Parque Semafórico 
atual de Curitiba, sendo que o conjunto completo (módulo + borracha de fixação) deve se 
acomodar, sem necessidade de ajustes maiores, nos grupos focais especificados nas 
pranchas A1, A2 A3 e A4 anexas. 
 
2.2. Tais módulos devem também ser de fácil instalação, não sendo necessária a 
utilização de ferramentas especiais. 
 
2.3. O posicionamento rotacional dos módulos dentro do grupo focal, quando necessário, 
deve estar indicado no próprio produto com indicativo da posição correta de instalação, 
destacado em relevo em tamanho e local visível (exemplo: seta para cima, UP, TOP, ou 
outros). 
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2.4. A alimentação elétrica dos módulos deve se conectar diretamente ao conector 
múltiplo dos grupos focais (já existente). Não serão permitidos encaixes elétricos por 
outros meios (por exemplo, padrão E27). 
 
2.5. O cabeamento de alimentação elétrica de cada módulo deverá ter extensão 
aproximada de 1,00 metro, sendo cabo flexível 2x1,0mm2, com terminal pino nas 
extremidades livres. 
 
2.6. A luminescência do módulo deverá ser uniforme, de modo que os LED individuais 
não devem ser visíveis de nenhum ângulo externo ao módulo, sendo assim, exige-se que 
as lentes utilizadas na transferência de luz dos LED ao ambiente sejam lentes de Fresnel. 
 
2.7. As lentes utilizada deverão ser transparentes, sendo que os LED utilizados deverão 
emitir luz na cor de correta cromaticidade de cada tipo de módulo (Vermelha, Amarela e 
Verde). 
 
2.8. Os Módulos LED devem substituir todo o conjunto (lentes + refletor + lâmpada + 
bocais + borracha de fixação/vedação) sendo considerados como um único produto, 
incorporando os seguintes elementos: 

 Placa de circuito impresso com a disposição dos LED em circuitos; 

 Fonte de alimentação/controladores (drivers); 

 Componentes ópticos (lentes, colimadores, etc); 

 Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, caixa de 
acondicionamento, etc.). 

 
2.9. O Módulo LED deve possuir uma construção que permita garantir a integridade no 
manuseio. O encapsulamento de todos os componentes internos do módulo, incluindo 
circuito eletrônico completo e LED deve ser feito com material resistente mecanicamente. 
 
A avaria de um LED não pode deixar o módulo inoperante. A quantidade de LED 
avariados não pode comprometer a segurança viária. Problemas desta natureza serão 
notificados conforme item 5 desta especificação (garantia). 
 
Sendo consideradas aprovadas no presente item, as amostras da OFERTANTE 
continuam no processo de avaliação, seguindo para análise de conformidade de ensaios 
requeridos no item 3 desta especificação. 
 

3. ENSAIOS REQUERIDOS - LAUDOS TÉCNICOS 

 
Os requisitos deste item serão avaliados da seguinte maneira: 
 

 A OFERTANTE classificado em primeiro lugar cuja marca não seja homologada 
pela SETRAN-PMC, deverá fornecer todos os laudos técnicos exigidos nesta 
especificação concomitantemente com as amostras do(s) produto(s), relativo ao 
item 2 desta especificação. 

 O não cumprimento do prazo de entrega de todos os laudos implicará na 
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desclassificação da OFERTANTE do certame; 

 Os laudos deverão ser entregues em envelopes lacrados com identificação da 
OFERTANTE classificada em primeiro lugar. 

 A SETRAN-PMC após a entrega dos laudos, emitirá parecer quanto a aprovação 
ou desclassificação da OFERTANTE relativo a conformidade ou inconformidade 
dos ensaios quanto ao presente item desta especificação. Nenhuma alteração 
posterior será permitida. 

 
Assim, segue: 
 
Da CONTRATADA vencedora será exigida a apresentação dos laudos técnicos descritos 
a seguir. Tais laudos deverão ser realizados por laboratórios nacionais de competência 
comprovada junto ao INMETRO ou internacionais (traduzidos ao português) de 
comprovada idoneidade. 
 
Todos os ensaios enumerados a seguir deverão ser realizados em ordem numérica 
crescente, em 3 Módulos a LED para uso veicular, sendo um módulo de cada cor de luz 
emitida por modelo e em 2 Módulos a LED para uso em grupos focais para pedestre, 
também um em cada cor emitida. 
Todos os ensaios devem ser realizados a temperatura de (25 ± 2)ºC e a umidade relativa 
do ar de (60 ± 5)%, exceto quando indicado o contrário. 

3.1. TESTES DE AMBIENTE E PROJETO 

 

3.1.1. Teste de Proteção Mecânica 

 
O Módulo LED deverá, no fim do ensaio, ter sido classificado como classe IP55, conforme 
requisitos da ABNT NBR IEC 60529. 
 

3.1.2. Teste de Filtros não seletivos (lentes) 

 
Os filtros devem possuir proteção contra radiação ultravioleta na superfície externa. O 
material utilizado na fabricação de lentes deve atender à ASTM G153 ou ASTM G155 , 
com ciclo de 2000 h. 
A superfície externa dos filtros deve ser lisa e polida, evitando acúmulo de poeira. 
Os filtros devem ser passíveis de substituição, sem afetar os componentes de LED. 
Os filtros devem ser transparentes incolores. 
 

3.1.3. Teste de Ciclo de Temperatura 

 
Os Módulos LED deverão ser submetidos a um choque térmico, com ciclo de variação da 
temperatura entre -10ºC (sem controle de umidade) a 60ºC (com a umidade relativa do ar 
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de 90%). Deverão ser submetidos a 10 ciclos de condicionamento climático, conforme as 
características Figura 1: 

 
Figura 1: Ciclo de temperatura. 

 

Nota: esse ensaio poderá ser realizado em uma câmara climática que tenha a função de 
choque térmico ou utilizando duas câmaras simultaneamente. Quando utilizadas duas 
câmaras, o tempo de mudança entre ciclos não pode exceder 3 minutos. 
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3.2. BURN-IN 

 
Teste de Condicionamento Preparatório das Amostras: Previamente à realização dos 
ensaios dos demais ensaios, as amostras dos Módulos LED deverão ser energizadas 
permanentemente (ciclo operacional de 100%), à temperatura de 60º C, por um período 
mínimo de 04 horas de condicionamento. 
 
Os testes fotométricos e elétricos, respectivamente, devem ser iniciados na ordem em que 
seguem nesta especificação, em no máximo 10 minutos após a conclusão do Burn-in. 
Para a realização dos testes de ambiente e projeto não é necessária execução prévia de 
Burn-in. 
A ordem de execução conforme descrito acima deverá ser atestada pelo laboratório 
emissor do laudo. 
 

3.3. TESTES FOTOMÉTRICOS 

 

3.3.1. Teste de Intensidade Luminosa  

A mínima intensidade luminosa dos Módulos LED deverá atender aos valores definidos na 
Tabelas 1 e 2, a uma temperatura de 25 C (77 F). As medições devem ser feitas em 
todos os pontos como mostrado nas Tabelas 1 e 2, a uma distância de 4 metros entre 
módulos e detector (sensor), utilizando o método da goniofotometria. 

A Tabela 1 especifica os valores mínimos de intensidade luminosa dos Módulos LED a 
serem utilizados nos grupos focais para pedestres. 

 

A Tabela 2 especifica os valores mínimos de intensidade luminosa dos Módulos LED a 
serem utilizados nos grupos focais veiculares. 

 

Este teste deverá ser executado no máximo após 10 minutos do Burn-in (item 3.2), 
conforme também especificado em tal item. 

 

Ângulo Vertical       
(Em Relação Ao 

Eixo Central) 

Ângulo 
Horizontal   

(Em Relação 
Ao Eixo 
Central) 

Intensidade Luminosa 
(Candela) 

 

VERMELHO 

 

VERDE 

 0º 110 102 

- 5º ±15º 46 43 

 ±25º 14 13 

Tabela 1 - Mínima Intensidade Luminosa Mantida (Pedestre) 
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Ângulo 
Vertical 
(graus) 

Ângulo 
Horizontal 
(direita e 

esquerda) 
(graus) 

Intensidade luminosa mínima (Candela) 

200 mm 

Vermelho  Amarelo Verde 

12,5 
2,5 17 41 22 

7,5 13 33 17 

7,5 

2,5 31 78 41 

7,5 25 62 32 

12,5 18 45 24 

2,5 

2,5 68 168 88 

7,5 56 139 73 

12,5 38 94 49 

17,5 28 53 21 

22,5 12 29 15 

-2,5 

2,5 162 402 211 

7,5 132 328 172 

12,5 91 226 118 

17,5 53 131 69 

22,5 28 70 37 

27,5 15 37 19 

-7,5 

2,5 127 316 166 

7,5 106 262 138 

12,5 71 176 92 

17,5 41 103 54 

22,5 21 53 28 

27,5 12 29 15 

-12,5 

2,5 50 123 65 

7,5 40 98 52 

12,5 28 70 37 

17,5 17 41 22 

22,5 8 21 11 

27,5 5 12 6 

-17,5 

2,5 23 57 30 

7,5 18 45 24 

12,5 13 33 17 

17,5 7 16 9 

22,5 3 8 4 

Tabela 2 – Mínima Intensidade Luminosa Mantida (Veicular) 
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A intensidade luminosa máxima não pode exceder até três vezes o valor da intensidade 
luminosa mínima nos seguintes casos: grupo veicular do ângulo vertical de -2,5 e 
horizontal 2,5 e grupo de pedestre do ângulo vertical de -5 e horizontal de zero. 

 

3.3.2. Teste de Uniformidade de Luminância 

Os módulos deverão ser testados conforme os requisitos para uniformidade de luminância 
à temperatura de 25ºC e tensão nominal padrão de 127VCA.  As medidas deverão ser 
efetuadas utilizando-se um medidor de luminância posicionado sempre 
perpendicularmente a superfície externa da lente do módulo (acompanhado a curvatura 
da lente) a uma distância tal que a abertura selecionada propicie o 
enfoque/enquadramento de uma superfície de lente de 25mm de diâmetro. A posição do 
medidor de luminância deverá ser variada de forma a se ter uma amostra mínima de 32 
medidas distribuídas uniformemente por toda a superfície emissora da lente.  

 

 

O Módulo LED deverá apresentar uniformidade de luminância (Cd/m2) na distribuição da 
luz através da lente, sendo que a relação entre os valores máximo e mínimo de 
luminância não poderá exceder a proporção 10:1. 

 

3.3.3. Teste de Cromaticidade 

Deverão ser feitas medidas colorimétricas da luz emitida em pelo menos 10 (dez) 
posições igualmente distribuídas sobre a superfície da lente do módulo LED, sendo 
considerada a média das 10 medições como o valor a ser levado como verdadeiro pelo 
teste.  

 

 

Baseado no Diagrama de Cromaticidade ITE2005 – 1931_CIE (Commission Internationale 
d’Eclairage), a cor da luz emitida pelos Módulos LED deverão estar na região 
compreendida pelo contorno proporcionado pelas coordenadas de cromaticidade (pontos 
A até D) apresentadas na tabela 3. 

 

 

As medidas de cromaticidade deverão ser realizadas com o Módulo LED operando a um 
ciclo de trabalho de 100%. Portanto, é necessário que o módulo em teste alcance 
equilíbrio térmico e estabilidade de saída das cores antes das medidas serem registradas. 
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 A B C D 

 x Y X Y x Y x Y 

VERMELHO 0,692 0,308 0,681 0,308 0,700 0,290 0,710 0,290 

AMARELA 0,545 0,454 0,536 0,449 0,578 0,408 0,588 0,411 

VERDE 0,005 0,651 0,150 0,531 0,150 0,380 0,022 0,416 

Tabela 3 – Coordenadas de Cromaticidade 

 

Para os ensaios de Cromaticidade, não serão permitidos ensaios feitos somente nos LED 
individualmente, ou fornecidos pelo fabricante dos LED. Os ensaios devem ser 
executados nos módulos completos com a lente que será fornecida pela OFERTANTE em 
definitivo. 

 

3.4. TESTES ELÉTRICOS 

 

3.4.1. Teste de Consumo de Corrente e Potência Nominal 

A corrente elétrica de consumo, em Ampéres, deverá ser medida em 6 (seis) 
temperaturas: –10, 0, 10, 20, 30 e 40ºC; utilizando-se tensão nominal 127 VCA (60Hz). 
Essas medições deverão ser feitas com o módulo em regime operacional estabilizado 
(após “Start-up”).  

 

Deverá ser medido também o fluxo de corrente dos módulos, em Ampéres, na 
temperatura de 25ºC e tensão de 127 VCA (60Hz), sendo esta medida tomada como 
medida de referência. Valores de corrente superiores a 120% do valor de referência, 
quando variada a temperatura conforme parágrafo anterior, implicam na rejeição do 
módulo. 

 

Após ser desenergizado, o Módulo deve representar carga nula ao sistema alimentador e 
não deve apresentar fluxo de potência inverso, no sentido da alimentação. 

 

A potência nominal medida para Módulos a LED veiculares não deve exceder 15Watts e 
para Módulos a LED para pedestres não deve exceder 8Watts. 

3.4.2. Testes de Tensão e Freqüência 

A alimentação dos Módulos LED será nas tensões elétricas de 127Vca, com tolerância 
mínima de ± 10% e freqüência da rede de 60Hz, com tolerância mínima de ±5%. 
Equipamentos bi-volt que atendam estes valores também serão aceitos. 

 

As flutuações em voltagem de linha na variação de 80VAC RMS a 135VAC RMS (12 
medidas em passos de 5 Volts) não devem afetar mais de  10% a intensidade luminosa 
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medida para os ângulos: -2,5º vertical e  2,5º horizontal para módulo veicular. 

 

Os circuitos do módulo devem impedir luz tremulante (flicker) em menos de 120 Hz sobre 
a variação de voltagem especificada. Não deve haver nenhuma iluminação visível a partir 
do módulo quando a voltagem aplicada for menor do que 35 VAC RMS. 

 

3.4.3. Teste de Tempos Liga/Desliga 

O Módulo LED deverá atingir 90% da intensidade luminosa em no máximo 75 ms 
(milisegundos) após ter sido energizado com as tensões nominais padrão (tempo de 
“Liga”). A emissão de luz deverá cessar totalmente (0%) em no máximo 75 ms 
(milisegundos) após o módulo ter sido desenergizado (tempo de “Desliga”). 

 

3.4.4. Teste de Imunidade a Sobretensões Transientes 

Os Módulos a LED devem ser submetidos aos ensaios conforme IEC 61000-4-4 e IEC 
61000-4-5. 

 

3.4.5. Teste de Resistência Elétrica de Isolamento 

Aplicar entre as partes vivas interligadas e o invólucro do Módulos a LED uma tensão de 
500 Vcc. A leitura da resistência de isolação deve ser tomada 1 minuto após a aplicação 
da tensão. O valor da resistência elétrica de isolamento medida não deverá ser inferior a 
2,0 MΩ (Mega-ohms). 

 

3.4.6. Teste de Fator de Potência 

O fator de potência dos Módulos LED (veicular e pedestre), não deverá ser inferior a 0,92; 
nas condições operacionais de temperatura de 25°C e tensão elétrica de 127 Vca. 

 

3.4.7. Teste de Distorção Harmônica Total 

A distorção harmônica total induzida na linha de potência AC pelo módulo, operando em 
tensão nominal operacional 127 Vca, a 25ºC, não deve exceder os 20%. 
Um medidor de distorções harmônicas deve ser utilizado para a realização de medições.  
 

4. SELO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Os Módulos LED vencedores e aprovados segundo as especificações deste documento 
deverão ser inequivocamente identificados, através de um selo de identificação e 
qualidade, que será utilizado para controle de manutenção e garantia.  

 

O selo de identificação e qualidade deverá ser de material indelével e resistente às 
condições de operação do Módulo LED, não devendo sofrer qualquer tipo de degradação, 
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rasura e/ou descolamento ao longo do período de garantia. Tal selo deverá se encontrar 
na parte externa traseira do módulo. 

 

O selo de identificação e qualidade deverá conter, pelo menos, as seguintes informações 
que possibilitem a rastreabilidade da produção:  

- Identificação DESTACADA conforme modelo de grupo focal que o Módulo deverá 
ser instalado: “VEICULAR” ou “PEDESTRE”; 

- Potência e tensão nominal; 

- Número de série/lote de fabricação; 

- Identificação do fabricante e do produto; 

- Identificação da SETRAN-PMC.  

- Data de Fabricação: Dia / Mês / Ano. 

 

 

5. AMOSTRAS 

 

 A OFERTANTE classificada em primeiro lugar deverá fornecer, no prazo 
mencionado no edital, 3 módulos a LED veiculares um em cada cor emitida 
(Vermelha, Amarelo e Verde) e 2 módulos a LED para pedestres um em cada 
cor emitida (Vermelha e Verde), para análise da SETRAN-PMC, sendo estes 
do mesmo modelo que será entregue caso a OFERTANTE venha a vencer o 
certame; 

 

 A não apresentação das amostras com os laudos no prazo mencionado no 
edital, implicará desclassificação imediata da OFERTANTE do certame; 

 

 As amostras deverão estar acondicionadas em caixa de papelão lacrada com 
identificação da OFERTANTE e de seu conteúdo; 

 

 As amostras deverão ser entregues nas dependências da Gerência de 
Implantação de Semáforos TREG-4G, da SETRAN, Rua Curupaitis, 1073 – 
Santa Quitéria,  no horário das 8:30 às 11:30h ou das 13:30 às 16:30h. 

 

 A SETRAN-PMC terá emitirá parecer de aprovação quanto ao presente item 
desta especificação, podendo exigir ajustes mínimos se assim for julgado 
necessário. 

 

O Licitante classificado em primeiro lugar, deverá apresentar 01 (uma) unidade de 
cada produto como amostra, com laudos emitidos por  entidade  certificada   e   
regulamentada   por   órgão   competente,   atendendo aos padrões  desta  
especificação, no  prazo estabelecido no edital de licitação.  

 

Após a aprovação as amostras entregues, serão devolvidas e não serão 
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contabilizadas no quantitativo total a ser entregue pela empresa contratada. 

 

6. GARANTIA 

 

Os LED individuais utilizados nos ensaios dos módulos da OFERTANTE vencedora 
devem ser obrigatoriamente do mesmo fabricante que os utilizados no projeto final 
para o lote inteiro. Exige-se assim da OFERTANTE vencedora, uma carta do 
fabricante dos LED que serão utilizados no projeto do lote, atestando seu 
fornecimento. 

 

O fornecedor deverá assegurar o perfeito funcionamento dos Módulos LED contra 
defeitos do produto, por um período mínimo de garantia de 60 (sessenta) meses, a 
partir da data de entrega de cada lote. 

 

Ao longo do período de garantia, a degradação da intensidade luminosa do Módulo 
LED não deverá resultar em valores abaixo dos constantes nas tabelas 1 e 2 (Mínima 
Intensidade Luminosa Mantida). 

 

A OFERTANTE vencedora deverá, durante o período de garantia, repor todos os 
Módulos a LED que apresentarem defeito proveniente de falha na fabricação e/ou 
projeto do produto.  

 

Tais falhas em Módulos a LED serão informadas pela SETRAN-PMC, via 
notificação, e fica a cargo da OFERTANTE o seu transporte e pronta substituição 
nos endereços indicados pela SETRAN-PMC, em no máximo 24 horas após a 
notificação. 
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8. CABOS ELÉTRICOS: CABOS DE POTÊNCIA E CABOS DE 
TELECOMUNICAÇÃO 

 
8.1. CABOS DE POTÊNCIA 

 

Cabos a serem aplicados nas instalações elétricas dos grupos semafóricos 
individualmente, ou seja, as conexões rede-controlador-grupos-focais, botoeiras 
(botão de acionamento manual) e padrão de entrada de energia (do disjuntor principal 
ao controlador) 

Cabo flexível multipolar, com isolação sólida extrudada de PVC, formado por 
dois, três ou quatro condutores internos de 1,0 ou 1,5 ou 2,5 ou 4,0 mm2, com as 
seguintes características: 

- Condutores flexíveis compostos de fios de cobre nú, de têmpera mole; 
- Isolação, enchimento e cobertura: termoplástico em PVC (Cloreto de 

Polivinila) flexível, anti-chama, sem chumbo. 
- Encordoamento: Classe 4 
- Norma a ser atendida: NBR 7288 (identificação em alto relevo na parte 

externa da cobertura, incluindo certificado INMETRO) 
- Os condutores deverão ser isolados entre si, possuindo as veias nas cores 

indicadas na tabela a seguir. 
- Temperatura máxima dos condutores 70 ºC em serviço contínuo e 100 ºC em 

sobrecarga; 
- Cobertura externa em (Cloreto de Polivinila) PVC, na cor preta; 
- Acondicionamento em rolos de 100 metros. 

 

Modelo Utilização Cores 

(2 x 1,0) mm2 

Botoeiras Preto e Azul-claro 

(2 x 2,5) mm2 

Energia AC Preto e Azul-claro 

(2 x 4,0) mm2 Energia AC Preto e Azul-claro 

(3 x 1,5) mm2 Grupo Focal Pedestres Preto, Azul-claro e Branco 

(4 x 1,5) mm2 Grupo Focal Veicular Preto, Azul-claro, Branco e Vermelho 

(4 x 2,5) mm2 Grupo Focal Veicular Preto, Azul-claro, Branco e Vermelho 
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8.2. CABOS DE TELECOMUNICAÇÃO 
 

Cabos a serem utilizados em: 

 Interligações de comunicação remota entre modens dos controladores 
semafóricos, possibilitando comunicação com a subárea mais próxima 
ou a formação de redes isoladas de sincronismo.  

 Interligações entre laços detectores veiculares e controladores 
semafóricos 

Cabo telefônico constituído por condutores de cobre eletrolítico e maciço, 
isolação em termoplástico, reunidos em pares e núcleo protegido por uma capa APL 

Segue especificação técnica a ser atendida para cabos de até 6 pares: 

 CCE-APL (65x2) 2 pares com 0,65 mm de diâmetro 

 CCE-APL (65x4) 4 pares com 0,65 mm de diâmetro 

 CCE-APL (65x6) 6 pares com 0,65 mm de diâmetro 
Segue especificação técnica a ser atendida para cabos iguais ou maiores do 

que 10 pares: 

 CTP-APL (65x10) 10 pares com 0,65 mm de diâmetro 

 CTP-APL (65x Y ) Y pares com 0,65 mm de diâmetro 
Ambas as descrições são para uso externo, conexão em bloco terminal, 

devendo contar com Certificação ANATEL impressa na parte externa da capa e 
atender a NBR 9124. 

Acondicionamento obrigatório em bobinas de 500 metros. 
 
b)      Garantia 

Fica estabelecido neste Edital que o FORNECEDOR, seja fabricante ou  
revendedor de cabos  elétricos, além de atendimento aos itens básicos acima 
descritos, se compromete a repassar  a SETRAN-PMC as garantias de praxe 
aplicadas aos  produtos ora licitados. 

 
c)       Amostra 

A empresa classificada em primeiro lugar deverá apresentar no prazo 
estabelecido no respectivo edital, 01 (uma) amostra contendo 50 (cinqüenta) 
centímetros de extensão de cada cabo constante em sua proposta, devidamente 
identificada, com o nome da empresa, para que sejam efetuados testes que 
avaliarão a qualidade do mesmo, visando a aprovação ou não da amostra 
apresentada.  

 
NOTA: As AMOSTRAS apresentadas não poderão ser subtraídas das 

bobinas e ou rolos de acondicionamento do material licitado, exigidas por este Edital.   
 
d)       Disposições gerais 

O FORNECEDOR assumirá inteira responsabilidade por extravios ou danos 
sofridos no transporte qualquer que seja a causa. 

 As despesas com o transporte, impostos e seguros correrão por conta do 
FORNECEDOR. 
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9.   CAIXAS DE PASSAGEM 
 

O Município de  Curitiba utiliza caixas de  passagem modulares para 
instalação e manutenção do sistema semafórico de controle de tráfego. 

            As caixas são compostas por módulos pré-moldados em concreto com face 
lisas e faces vazadas. 

            Aplicação: calçada, gramados e canteiros.    

 

CAIXA DE PASSAGEM MODULAR: 
Padrão adotado pela Gerência de Implantação de Semáforos – TREG-4.G 
Controle de Tráfego em Área - CTA 
Diretoria de Engenharia - TREG 
Secretaria Municipal de Trânsito - SETRAN 
 

           Modelo adotado de caixa de passagem para abrigo de conexões do laço/cabo 
do laço para instalação e manutenção de sinalização semafórica.              
 
            As caixas de passagem deverão ser instaladas fora da pista de rolamento e 
próxima a mesma, em calçadas, gramados e canteiros devendo o local estar seco e 
possuir sistema de drenagem. 
 
 
            As caixas instaladas serão compostas de módulos pré-moldados de 
concreto, lisos e vazados em quantidades a serem definidas de acordo com as 
necessidades locais de acesso, seguindo o padrão da caixa de passagem modular 
Tipo 1 (40x40x40cm) especificada em desenho anexo, possuindo tampa de ferro 
fundido (FºFº) ou de concreto, conforme necessidade do local. 
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Módulo para caixa de passagem  modular – Padrão CTA – Tipo 1 
 
-  Em concreto com resistência de 35 Mpa. 
-  Dimensões de 40x40x5cm. 
-  Com diferença de 5cm na largura, nos 20 cm superiores em uma das laterais e   
   5cm na largura, nos 20cm inferiores da outra lateral. 
-  Encaixe em cada lateral para uma barra de ferro com diâmetro Ø=5mm, com 3cm  
  espera. 
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Módulo vazado para caixa de passagem modular – Padrão CTA – Tipo 1 
 
 
-  Em concreto com resistência de 35 Mpa. 
-  Dimensões de 40x40x5cm. 
-  Com diferença de 5cm na largura, nos 20 cm superiores em uma das laterais e   
    5cm na largura, nos 20cm inferiores da outra lateral. 
-   Vazado, com 14cm de diâmetro Interno, çlocalizado a 10 cm da aresta inferior  
    (fundo) do módulo, cujo centro dista 17cm da aresta inferior do módulo e 23cm da  
   aresta superior do módulo. 
-   Encaixe em cada lateral para uma barra de ferro com diâmetro Ø 5mm, com 3cm  
  espera. 
 
 
 
Tampa para caixa de passagem modular – Padrão CTA – Tipo 1 
 
 
- Em concreto armado, com armadura de diâmetro Ø=5mm com 60mm de 
espaçamento, localizada a 3cm da aresta superior da tampa. 
-   Dimensões de 40x40x5cm. 
-  Abertura de dimensões 2x3cm localizado em dois lados opostos da tampa para 
encaixe de barra de movimentação, conforme desenho. 
-  A legenda CTA 156 deve ser gravada no centro da tampa, em baixo relevo. 
-  Possuir 4 encaixes vazados, um em cada canto, com 3cm de profundidade a partir  
   da aresta inferior da tampa (fundo) para encaixe das esperas de diâmetro Ø=5mm  
   dos módulos. 
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         MONTAGEM DA CAIXA DE PASSAGEM 

 

                           Composta de: 

                           2 Módulos – lisos 

                           2 Módulos  - vazados 

                           1 Tampa                                            
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         MONTAGEM DA CAIXA DE PASSAGEM 

 

                           Composta de: 

                           2 Módulos – lisos 

                           2 Módulos  - vazados 

                           1 Tampa                                            

 

 



 TIPO DO DOCUMENTO: Especificação Técnica  

APLICAÇÃO: Semafórica / Fornecimento 

TÍTULO: MATERIAIS SEMAFÓRICOS - GERAL 
 

Versão:   Aprovado por:                   Data emissão: 

Página 63 de 116. SET/13 Engº Maurício Romani 1/11/2017 

 

6
6

5 5
6

6
6

6
6

5

33

4040

Ferro Ø 5 mm

Comp. 43 cm

43

Ferro Ø 5 mm

3
2

3

35
40

20

40

20

16
2

10
10

2

5

3
2

2
3

5
6

6
6

 
 
 
 
 
 

40

18,
5

3
18,

5

2

2

2
3

36 2

3
2

40

PLANTA DA TAMPA DA CAIXA DE 

PASSAGEM

CORTE DA TAMPA DA CAIXA DE 

PASSAGEM

2 2

5 6 6 6 6 6 5

3 40

FUNDO DA TAMPA DA CAIXA DE 

PASSAGEM

18,
5

40

18,
5

PLANTA DA ARMADURA DA TAMPA DA 

CAIXA DE PASSAGEM

40

5 6 6 56 6 6

6
6

5
6

6
6

5

40

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM 

MODULAR

Baixo Relevo

11,5 17

9,5 21 9,5

11,5

9
8

6
9

8

3,41,8 5 1,8 5

17

6,5 1 6 1 6,5

8
6

8

22

21

 

* medidas em centímetros 

* medidas em centímetros 



 TIPO DO DOCUMENTO: Especificação Técnica  

APLICAÇÃO: Semafórica / Fornecimento 

TÍTULO: MATERIAIS SEMAFÓRICOS - GERAL 
 

Versão:   Aprovado por:                   Data emissão: 

Página 64 de 116. SET/13 Engº Maurício Romani 1/11/2017 

 

5
20

355

40

20
35

40

5

20
20

40

35 5

40

40
35

5

40
35

5

40

355

PLANTA DA CAIXA DE PASSAGEM

MÓDULO LATERAL LISO

MÓDULO LATERAL VAZADO

CORTE DO MÓDULO 

LATERAL VAZADO

40

CORTE DO MÓDULO 

LATERAL LISO

5

CAIXA DE PASSAGEM MODULAR - 

TIPO 1

PADRÃO CTA

40

10 22

14

10

2
10

2
14

16
10

40

Duto

0,7

2,5

2,5

2,5

5

5

2,52,5

 
 
 
 
 
 

Amostras 

 

O Licitante classificado em primeiro lugar, deverá apresentar 03 (três) unidades do 
produto como amostras, com  laudos emitidos por  entidade  certificada   e   
regulamentada   por   órgão   competente,   atendendo aos padrões  desta  
especificação, no  prazo estabelecido no edital de licitação.  

 

Após a aprovação as amostras entregues, serão devolvidas caso não sejam 
danificadas nos testes de esforços manuais e mecânicos realizados pela SETRAN, e 
não serão contabilizadas no quantitativo total a ser entregue pela empresa 
contratada. 

 

* medidas em centímetros 
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10.   DUTOS CORRUGADOS FLEXÍVEIS EM PEAD 
 

Padrão adotado pela Secretaria Municipal de Trânsito – SETRAN, na Diretoria de 
Engenharia – TREG,  Gerência de Implantação de Semáforos TREG-4G  e Controle 
de Tráfego em ÁREA – CTA. 

O Município de Curitiba utiliza dutos  corrugados  para  instalação  e  
manutenção do  sistema  semafórico de controle de  tráfego. 

Os dutos flexíveis em PEAD implantados devem oferecer proteção aos cabos 
subterrâneos da rede semafórica sendo resistentes a intempéries. 

Os dutos serão implantados em calçadas, gramados, canteiros e nas vias de 
tráfego e interligados nas caixas de passagem padrão CTA. 

Os diâmetros  utilizados serão especificados em cada projeto.  
O nome ou marca do fabricante e o diâmetro deverá ser gravado nos dutos 

corrugados e nos tampões de forma legível, visível e indelével. 
Os dutos corrugados flexíveis de polietileno de alta densidade com 

corrugação helicoidal deverão ser fabricados de acordo com as normas padrão. 
ABNT NBR  13897 e 13898: Duto espiralado corrugado flexível, em polietileno 
de alta densidade, para uso metroferroviário.  

Os dutos deverão apresentar fio-guia em arame de aço galvanizado fita de 
aviso e atender ao ensaio de OIT (Tempo de Indução Oxidativa) ABNT NBR 14692: 
Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicações - Determinação do 
tempo de oxidação induzida – mínimo de 20 minutos. 

As superfícies internas e externas das espiras do duto e tampão devem ser 
lisas não devendo apresentar bolhas, vazios, trincas, fissuras, rebarbas, escamas de 
qualquer tipo, estrangulamentos ou outras irregularidades que possam causar 
abrasão e/ou dificultar os deslizamentos de cabos em seu interior.  

 
A cor deverá ser preta, uniforme, sem tratamentos ou pinturas com o 

objetivo de dissimular defeitos. 
 

Amostra 
     
 O licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar no prazo 
estabelecido no edital de licitação, 01 (uma) amostra de cada produto contendo 50 
(cinqüenta) centímetros de extensão, devidamente identificada, com o nome da 
empresa, para que sejam efetuados testes que avaliarão a qualidade do mesmo, 
visando a aprovação ou não da amostra apresentada.  
 O licitante classificado em primeiro lugar, deverá  apresentar com as 
amostras, os laudos emitidos por entidade certificada e regulamentada por órgão 
competente, atendendo aos padrões  desta  especificação, no prazo estabelecido no 
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edital de licitação, para que sejam efetuados testes que avaliarão a qualidade dos 
mesmos, visando a aprovação ou não da amostra apresentada.  
 NOTA: As AMOSTRAS apresentadas não poderão ser subtraídas das 
bobinas e/ou rolos de acondicionamento do material licitado, exigidas por este Edital.   

 Após a aprovação, as amostras entregues não serão devolvidas. 

           OBS. Os dutos e as luvas deverão apresentar corrugação helicoidal. 

Os diâmetros especificados em projeto seguirão a tabela abaixo: 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
Diâmetro Nominal 

 
Diâmetro 
Interno 

 
Diâmetro 
Externo 

 
   pol.              

 
    mm 

 
    mm 

 
       mm 

   
   1.1/4’’ 

 
30 

 
    31,5 

 
         41,3 

    
   1.1/2’’  

 
40 

 
      43 

 
         56 

 
2’’ 

 
50 

 
50,8 

 
63,4 

  
3’’ 

 
75 

 
75 

 
         89 

 
4'' 

 
100 

 
102 

 
124,5 

 
5’’ 

 
125 

 
128,8 

 
155,5 

 
6'' 

 
150 

 
155,6 

 
190 

  

PERFIL LONGITUDINAL DO DUTO CORRUGADO 

UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE REDE SEMAFÓRICA 

SUBTERRÂNEA 
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11.   ESPECIFICAÇÃO MÓDULO PISCANTE  

 
Pranchas A10.  
 

11.1 Características 

 

O módulo piscante deverá apresentar as seguintes características: 

 Circuito eletrônico dotado de dissipador térmico para comando de 
acendimento de lâmpadas ou módulos focais a LED. 

 A tensão e freqüência elétrica de rede a serem atendidas são de 
127Vca (fase-neutro) e 60Hz. 

 Consumo máximo sem carga: 2VA. 

 Saída mínima de 200W por canal (atendendo no mínimo 2 lâmpadas 
100W acesas ao mesmo tempo). 

 Gabinete de proteção: padrão “AN” COPEL. 

 Disjuntor de entrada corretamente dimensionado conforme exigências 
COPEL. 

 Freqüência de saída (intermitência de acendimento): 1Hz, ou seja, 0,5s 
aceso e 0,5s apagado. 

 Fixação do gabinete: previsão para fixação direta em coluna metálica 
cônica. 

 Fixação da placa eletrônica: placa de circuito impresso fixada no 
interior do gabinete de modo a evitar danos. 

 Componentes eletrônicos devem ser dispostos somente em placa de 
circuito impresso de forma organizada. 

 Compatibilidade com módulos a LED de aproximadamente 10W. 
 
11.2   Amostras 

 
 O Licitante classificado em primeiro lugar, cuja marca de módulos piscantes não 
seja homologada nesta licitação, deverá apresentar com as amostras, laudos 
emitidos por entidade certificada e regulamentada por órgão competente, 
atendendo  aos  padrões desta especificação, no prazo  estabelecido no edital  
de licitação. 
 
Após a aprovação as amostras entregues, serão devolvidas e não serão 
contabilizadas no quantitativo total a ser entregue pela empresa contratada. 
As amostras a serem encaminhadas deverão ser do mesmo tipo, modelo e  
 versão dos produtos ofertados, e constará de: 

o 02 (dois) Módulos Piscantes 
     
11.3 Garantia 
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Fica estabelecido, o compromisso do FORNECEDOR com a SETRAN-PMC 
de garantir, pelo prazo de 02 (dois) anos a partir da data do Termo de 
Recebimento Definitivo do lote de módulos piscantes, a qualidade do produto, 
suas características físico-construtivas e de acabamento. 
 
Durante o prazo de garantia, em caso de surgimento de defeitos apontados 
pela SETRAN-PMC, o FORNECEDOR deverá repor, sem ônus para a 
mesma, todo o lote de módulos piscantes (em tratando-se de vicio de 
confecção) ou individualmente (em tratando-se de defeito pontual, localizado) 
no prazo de 07 (sete) dias corridos. 

     
Para acompanhamento por parte da SETRAN-PMC da performance do 
material instalado, o fornecedor deverá entregar todos módulos piscantes e 
caixas padrão COPEL com identificação indelével (impressão em baixo 
relêvo) do fabricante e vinculação com o presente Edital (SETRAN-PMC  XX 
MMM-DD/MM/AA). 

 
 

11.4 Disposições Gerais 
 

O FORNECEDOR assumirá integral responsabilidade por extravios ou danos 
sofridos no transporte qualquer que seja a causa. 
 
As despesas com o transporte, impostos e seguros correrão por conta da 
FORNECEDOR. 
 
Durante o período de garantia do objeto a SETRAN-PMC, a seu critério, 
poderá escolher aleatoriamente uma peça do produto entregue e encaminhar 
para laudo técnico, a ser emitido preferencialmente pelo TECPAR, ou outro 
instituto de reconhecida credibilidade, a fim de atestar o atendimento das 
especificações técnicas do produto, correndo por conta da empresa 
vencedora as despesas decorrentes da emissão do mesmo. 
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12       MATERIAL DE ATERRAMENTO DO CONTROLADOR 
 
Os equipamentos para aterramento do controlador deverão ter no mínimo as 
especificações abaixo descritas, de modo que o projeto de aterramento dos 
controladores semafóricos atenda aos itens referentes a tal sistema conforme 
NBR5410 atual. 
 
Equipamento: Haste de Aterramento (conforme NBR13571 atual) 
Especificação mínima: Tipo cilíndrica lisa, em material de aço revestido de 
cobre (254μm), bitóla 5/8", comprimento 3,00 metros, não prolongável (sem 
rosca); 
 
Equipamento: Cabo Condutor (conforme NBR7288 atual) 
Especificação mínima: seção mínima de 4mm2, cobre eletrolítico, flexível, 
têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação de composto termoplástico 
a base de PVC anti-chama de 0,6/1kV, temperatura máxima de operação 
70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito, 
não propagação e auto extinção de fogo, cor verde ou verde/amarela; 
 
Equipamento: Conector de Aterramento (conforme NBR5370 atual) 
Especificação mínima: modelo simples, bitola 5/8", um parafuso, em liga 
metálica,   (conexão condutor de aterramento c/ haste); 
 
Durante o período de garantia do objeto a SETRAN-PMC, a seu critério, 
poderá escolher aleatoriamente uma peça do produto entregue e encaminhar 
para laudo técnico, a ser emitido preferencialmente pelo TECPAR, ou outro 
instituto de reconhecida credibilidade, a fim de atestar o atendimento das 
especificações técnicas do produto, correndo por conta da empresa 
vencedora as despesas decorrentes da emissão do mesmo. 
 

Amostra 
 
 O licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar no prazo 
estabelecido no edital de licitação, 01 (uma) amostra de cada produto, sendo que 
para o cabo condutor, a amostra deverá conter 50 (cinqüenta) centímetros de 
extensão. As mesmas deverão estar devidamente identificadas, com o nome da 
empresa, para que sejam efetuados testes que avaliarão a qualidade do mesmo, 
visando a aprovação ou não da amostra apresentada.  
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13       MATERIAL PARA LIGAÇÃO EM REDE ENERGIZADA 
 
Os equipamentos para conexão de alimentação de energia elétrica dos 
controladores semafóricos deverão atender as especificações, quantidades 
mínimas e normas descritas a seguir: 

5 metros de Condutor rígido 10,00 mm2, isolação cor vermelha XLPE 
0,6/1kV 

NTC810803 

5 metros Condutor rígido 10,00 mm2, isolação cor azul-claro XLPE 
0,6/1kV 

NTC810803 

2 Eletrodutos de aço carbono, com rosca, 3m de comprimento, 
diâmetro compatível com entradas da caixa de medição ANPH. 

NTC917010 

1 Eletroduto de PVC rígido, 32mm de diâmetro, 3m de comprimento, 
com rosca 

NTC813667 

1 Curva 90º em plástico, com rosca, 32mm de diâmetro. NTC813726 

1 Disjuntor termomagnético, monopolar, 50 A. NTC930100 

1 Caixa de medição tipo ANPH, para medidor monofásico, entrada e 
saída na parte inferior, com suporte para disjuntor, com lente, 
contemplando parafusos, cinta, eletroduto flexível para interligação 
entre eletroduto de PVC e entrada inferior, além de todos os itens das 
características construtivas previstos em sua NTC. 

NTC920100 

10 metros de Condutor flexível 10,00 mm2, isolação cor verde ou 
verde/amarelo XLPE 0,6/1kV, para interligação de aterramento 

NTC810803 

1 Haste de aterramento, aço-cobreado, alta-camada, altura 2,40m, 
diâmetro 5/8". 

NTC917040 

1 Conector de aterramento tipo PARAFUSO - GAR NTC927105 

 
A instalação do padrão de energia deverá seguir as orientações da norma da 
COPEL NTC 902201 (acessível no site da COPEL), sendo interligado a caixa de 
passagem mais próxima ao controlador semafórico, através de eletroduto corrugado 
PEAD 50mm de diâmetro. O aterramento do neutro e do controlador também deverá 
ser feito nesta caixa de passagem (aterrar ambos no mesmo ponto). 
 
Após a conclusão da instalação do padrão de energia, deixar o disjuntor desligado e 
informar ao engenheiro fiscal. 
 
NÃO INTERLIGAR OS CABOS À REDE ELÉTRICA!  
 
Deixar aprox. 1,5 metro de sobra para cada cabo rígido enrolado em espera. A 
SETRAN emitirá ofício para a COPEL, que por sua vez fará avaliação do padrão de 
entrada, interligando-o à rede elétrica em caso de aprovação. 
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14  CONTROLADOR DE TRÁFEGO 
 

a) Objetivos 

 
Os controladores de tráfego deverão ter capacidade de integrar-se a uma rede física 
com topologia descrita a seguir, aproveitando a rede de comunicação também já 
existente além de estar aptos a comunicar-se também via conexão TCP/IP (Ethernet 
10/100), ficando possível sua interface com fibra óptica. 

 
A= Sistema de Gestão Semafórica existente na central.  

B= Concentrador de Comunicações (usado para comunicação por par metálico) 

C= Controlador de Área (MESTRE) 

D= Controlador de Tráfego 

1= meio de comunicação definido pelo sistema utilizado 

2= meio de comunicação fibra ótica. 

3= meio de comunicação atual que será a mantido(RADIAL - paralela). 

 
A rede existente em cada subárea de controladores é composta por um Controlador 
de Área descrito ainda neste texto, comunicando-se com o software de controle de 
tráfego, implantado na Central de Controle de Tráfego - CTA, localizada na 
SETRAN-PMC, através dos protocolos de comunicação indicados neste Edital. 
 

IMPORTANTE: todas as placas de comunicação utilizadas deverão ser 

obrigatoriamente homologadas pela ANATEL.  

 

b) Características gerais 

 
O equipamento deverá ser eletrônico, baseado em microprocessador, utilizando 
apenas componentes em estado sólido, inclusive para os elementos de comutação 
das lâmpadas dos semáforos. 
 
Para comunicação de dados entre o CTA (Central de Controle de Tráfego) e o 
equipamento instalado em campo deverá ser possível a utilização dos pares 



 TIPO DO DOCUMENTO: Especificação Técnica  

APLICAÇÃO: Semafórica / Fornecimento 

TÍTULO: MATERIAIS SEMAFÓRICOS - GERAL 
 

Versão:   Aprovado por:                   Data emissão: 

Página 73 de 116. SET/13 Engº Maurício Romani 1/11/2017 

 

metálicos existentes atualmente e também estar apto a conexões Ethernet 10/100 
(TCP/IP). Esta conexão deverá ser realizada através de soquete RJ 45 localizado no 
controlador. Em caso de necessidade de utilização de equipamentos suplementares 
para esta conexão a proponente deverá descrever detalhadamente sua proposta e 
todos os custos inerentes deverão ser incorporados ao custo de cada controlador. 
 
O controlador local deve ser flexível e modular, permitindo expansões para os 
modos atuado, de rede local e centralizado sem adição de placas ou módulos 
adicionais, exceto de detecção de veículos.  
 
No caso de controladores atuados, os módulos de detecção de tráfego deverão ser 
alojados no gabinete do controlador. Além da detecção de presença de veículos, 
usual no controle atuado ou na coleta de dados de tráfego, deverá ter-se a 
possibilidade de detecção diferenciada para veículos do transporte público 
integrando-se ao sistema de controle que trata da primazia ao transporte coletivo. A 
Especificação Técnica da detecção do transporte coletivo encontra-se neste Edital. 
O controlador deverá estar apto a receber os detectores de ônibus descritos neste 
Edital.  
 
O controlador deve permitir extrair informações através dos detectores de tráfego, 
informando taxa de ocupação, contagem de veículos, medição de velocidade em 
varáveis de 5 (cinco) minutos, formando lotes de 15 (quinze) minutos através de 
somatórios de lotes e lotes de hora em hora, através de somatório dos 4 (quatro) 
lotes de 15 minutos cada. A contagem veicular deverá ser classificada no mínimo 
em três classes: autos, caminhões e ônibus e as totalizações deverão ser 
classificadas e em veículos equivalentes (autos).  Os dados coletados serão tratados 
em software dedicado no CCT (Centro de Controle de Tráfego) para análise 
gerencial e/ou operacional 
 
O controlador deverá automaticamente verificar o estado de lâmpadas e módulos a 
LED monitorando a corrente no retorno em cada uma das cores de controle (verde, 
amarelo e vermelho para veicular, por exemplo), além da usual monitoração da 
corrente de saída (triacs).  Este recurso garante que no caso de ocorrência de curto-
circuito nos cabos de alimentação dos Grupos Focais, possa ser identificada a 
ocorrência de conflito de verde.  Estas informações deverão ser registradas no LOG 
do equipamento (modo local) e enviadas à Central de Operações (modo 
centralizado). 
 
As programações devem ser caracterizadas por um conjunto de tempos para cada 
cor semafórica, dos modos de operação e tabela dos horários de troca de planos. 
 
Os tempos de segurança não poderão ser violados em hipótese alguma.  No caso 
de conflitância de verdes o controlador deverá entrar imediatamente no modo 
“intermitente”, permanecendo neste estado até que a falha seja resolvida. 
 
c) Modos de operação 
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Os controladores deverão ter no mínimo os seguintes modos de operação: 
 
c.1 Modo Intermitente 
 
Este modo de operação colocará todos os grupos focais veiculares da interseção na 
cor amarela, e os de pedestres poderão ser desligados ou colocados em vermelho 
intermitente (dependente de programação específica). Este modo poderá ser 
solicitado como segue: 

 
1. Requisição através da chave no painel de facilidades. 
2. Falha do controle por hardware ou software. 
3. Detecção de verdes conflitantes. Esta detecção, por motivos de segurança, 

deve ser feita por dois circuitos totalmente independentes entre si. 
4. Requisição através um horário pré-programado. 
5. Requisição externa através de comando da central. 

 
A freqüência de intermitência deverá ser de 1 Hz, sendo 0,5 seg. de lâmpada acesa 
e 0,5 seg. de lâmpada apagada. 

 
A condição de intermitente deverá continuar funcionando mesmo sem a presença da 
placa UCP (Unidade Central de Processamento) e dos módulos de potência. 
 
c.2 Modo Manual 
 
As trocas de estágios são estabelecidas por atuação manual sempre mantendo os 
tempos de segurança. 
 
Para operação manual, o operador deverá, selecionar o modo manual com chave 
seletora e botão de comando disposto em acesso dedicado ou apenas inserir o plug 
do tipo macho-fêmea (sistema plug-in) com um comando externo de chave seletora 
e botão dedicado.  Após a seleção desse modo ou a inserção do plug, o controlador 
deverá estar apto a aceitar o comando manual do operador.  A partir deste 
momento, as mudanças de estágio estarão condicionadas ao operador, e todas as 
condições de segurança, previamente programados no controlador deverão ser 
respeitadas.   
 
Para o modo manual, os controladores deverão aceitar as soluções de botão 
dedicado ou inserção por sistema plug-in.  Quando da retirada do plug ou escolha de 
chaveamento em modo respectivo no próprio controlador, o mesmo deverá 
automaticamente voltar a sua programação normal (plano vigente) de acordo com 
sua tabela de entrada de planos ou em modo centralizado, dependendo do tipo de 
controle para o horário vigente.  
 
c.3 Modo Fixo 
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O controlador deve seguir uma programação interna, mantendo tempos de verde 
fixos especificados em cada plano de tráfego.  O controle a tempos fixos deve 
permitir a coordenação em rede de controladores de tráfego podendo operar em 
modo local ou centralizado. 
 
No caso de redes de controle a tempos fixos em modo local, os relógios da rede 
deverão ter uma referência única e todos os relógios dos controladores na rede 
deverão ser sincronizados via rede de comunicação. 
 
Quando em rede, os controladores devem comandar e implementar a qualquer 
tempo a entrada de um plano de tráfego armazenado no controlador, ou enviado 
pela central. A implementação de entrada em operação do plano de tráfego deverá 
ser realizada por meio de comando simplificado.  Deverão haver, no mínimo, dois 
algoritmos de troca de planos de tráfego: 
 
o Algoritmo abrupto – aquele no qual a entrada do novo plano acontece 

respeitando-se tão somente os tempos de segurança (verde mínimo) do 
estágio corrente 

o Algoritmo suave – aquele no qual para entrada do novo plano os verdes são 
alongados até um valor programável em relação ao tempo de ciclo de tal 
forma a acertar o sincronismo em até 3 tempos de ciclos, no máximo. 

 
O controlador em modo fixo deverá operar de acordo com os valores previamente 
programados. Cada plano de tráfego desta programação se caracteriza por um 
conjunto fixo de tempos. 

 
O controlador operando neste modo deve oferecer as seguintes possibilidades: 
 
a) Armazenamento, no mínimo, de 8 planos de tráfego independentes, e mais 

um plano  no qual todos os grupos focais operam em modo intermitente. 
b) Armazenamento independente de, no mínimo, 50 eventos de mudanças de 

planos através da tabelas de horários cada um podendo ser programado em 
dia(s) da semana, hora, minuto e segundo (dependendo do processo de 
programação das defasagens). 

 

O controlador deverá poder ser programado, no mínimo, com os seguintes 
parâmetros: 

 

o Tempo de verde (por fase e por plano) – 01 seg. a 120 seg., em passos de 1 
seg 

o Tempo de verde mínimo de segurança (por fase) – 01 a 25 seg. em passos 
de 1 seg 

o Tempo de amarelo (por fase) – 03 a 10 seg em passos de 1 seg 
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o Tempo de Vermelho Geral de Segurança (por fase) – 00 a 10 seg. com 
passos de 1 seg. 

o Tempo de defasagem (por plano e quando necessário) – 00 a Tempo de Ciclo 
em passos de 1 seg 

o Tempo de vermelho piscante para pedestres (por fase de pedestre) – 01 a 30 
seg com passos de 1 seg. 

 
A temporização das fases (grupos semafóricos), para qualquer um dos planos 
deverá ser derivada de um relógio digital controlado por um cristal ou sincronizado à 
freqüência da rede e atualizado automaticamente com os demais controladores, 
através de rede de dados, conforme padrão estabelecido pelo protocolo de 
comunicação.   
 
c.4 Modo Atuado e Semi-Atuado 
 
No Modo Atuado os tempos de controle para cada uma das fases é variável de 
acordo com a demanda de tráfego.  O controlador deverá analisar as condições de 
extensão de verde de acordo com o tempo entre veículos na corrente de tráfego.  
Este espaçamento entre veículos na corrente de tráfego é medido por sensores 
locados no pavimento (laços indutivos ou outro princípio equivalente) e a partir desta 
informação o controlador estender ou interromper o tempo de verde de uma fase.   
 
O tempo de extensão de verde poderá ser igual ao tempo de espaçamento que 
interrompe o tempo de verde (tempo entre veículos na corrente de tráfego), ou 
então, esses valores poderão ser independentes, dependendo da lógica de 
programação adotada. 
 
O tempo de verificação de demanda nos detectores não poderá ser superior a 1 
segundo.  A cada passo de 1 segundo (verificação de demanda), se houver 
demanda, deverá haver uma nova extensão de verde até que aconteçam 
espaçamentos maiores que os programados ocasionando, portanto, a interrupção do 
tempo de verde da fase em modo atuado.   
 
Atuado total é o modo que todas as aproximações operam no modo atuado.  Nessa 
condição, sendo detectado que não há demanda em uma determinada fase, deverá 
ser possível programar-se se esta fase sem demanda acontece durante o tempo de 
ciclo ou não. 
 
Se houver demanda e, portanto, não ocorrerem tempos entre veículos que indiquem 
a interrupção do tempo de verde, este tempo deverá ser estendido até o valor de 
Tempo máximo de verde, configurando-se tempos de verde variáveis a cada ciclo. 
 
Configura-se o Modo Semi-Atuado quando há fases em modo atuado e o tempo de 
ciclo é constante.  A forma mais clássica da Semi-Atuação é quando se utiliza 
botoeiras de pedestres como atuação em uma rede de controle.  Outra forma é 
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quando apenas algumas fases são em modo atuado e outras não e permanecendo o 
tempo de ciclo constante.   
 
Ao controlador quando em modo Semi-Atuados deverá ser possível a integração em 
rede de controle local, tal como descrito no modo fixo, uma vez que o tempo de ciclo 
é constante, condição primordial do modo fixo. 
 
O controlador deverá permitir lógicas de detecção diferentes para cada plano, 
associando detectores a estágios diferentes.  O controlador deverá possuir recursos 
que possibilitem a escolha lógica de atendimento entre correntes de tráfego que 
recebem o direito de passagem simultaneamente em um estágio (ou intervalo). 
      
Os controladores deverão adquirir informações dos detectores e botoeiras, de 
acordo com as entradas no controlador, nas seguintes quantidades mínimas: 
 
 
Controladores de até 4 fases: 
 
12 entradas digitais e/ou analógicas; 
4 saídas digitais e/ou analógicas 
 
Controladores de até 8 fases: 
 
12 entradas digitais e/ou analógicas; 
4 saídas digitais e/ou analógicas 
 
Neste modo o controlador deverá poder ser programado, no mínimno, com os 
seguintes parâmetros: 
 
a) Tempo de verde (por fase e por plano) – 01 seg. a 120 seg., em passos de 1 

seg. 
b) Tempo de verde mínimo de segurança (por fase) – 01 a 25 seg. em passos de 

1 seg. 
c) Tempo de verde máximo (por fase e por plano) – 01 a 120 seg., em passos de 

1 seg. 
d) Tempo de Extensão de verde (por fase e por plano) – 01 a 10 seg. em passos 

de 0,1 seg. 
e) Tempo de amarelo (por fase) – 03 a 10 seg. em passos de 1 seg. 
f) Tempo de defasagem (por plano e quando necessário) – 00 a Tempo de Ciclo 

em passos de 1 seg. 
g) Tempo de Vermelho Geral de Segurança (por fase) – 00 a 10 seg. com passos 

de 1 seg. 
h) Tempo de vermelho piscante para pedestres (por fase de pedestre) – 01 a 30 

seg. com passos de 1 seg. 
 
c.5 Modo Centralizado 
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Os controladores de tráfego deverão ter capacidade de além de integrar-se a uma 
rede (grupo) de semáforos existentes, aproveitando a rede de comunicação já 
existente e estando apto a utilizar rede de fibra óptica, comunicar-se com o software 
de controle de tráfego, conforme descrito nesta especificação, implantado da Central 
de Controle de Tráfego - CTA, localizada na SETRAN, configurando-se o modo 
Centralizado e cumprindo, no mínimo, o Protocolo de Comunicação descrito no item 
18 desta Especificação Técnica. 
 
Neste modo de funcionamento os controladores de tráfego integrantes do sistema 
estarão aptos à receber e fornecer informações de um computador central, instalado 
na sala de controle CTA, obedecendo ao protocolo de comunicação fornecido no 
item 18. 
 
d) Seqüência de cores 

 
O controlador deverá permitir a seguinte seqüência de cores para semáforos 
veiculares:  
 
 verde - amarelo - vermelho - verde;  
 
Para os semáforos de pedestres a seqüência será:  
 
 verde - vermelho intermitente - vermelho - verde. 
 
A comutação dos sinais deverá ser executada sem que ocorram intervalos com 
situações visíveis de luzes apagadas ou de verdes conflitantes, ou com 
"embandeiramento" (duas ou mais cores do semáforo acesas ao mesmo tempo). 
 

e) Segurança 

 
e.1 Temporizações de Segurança 
 
As temporizações de segurança não poderão ser desrespeitadas pelo controlador, 
sob hipótese nenhuma, seja operando isoladamente, sob o comando de uma central 
ou por operação manual. Todas as temporizações do controlador deverão ser 
obtidas digitalmente a partir de um relógio baseado em  cristal e/ou baseado na 
freqüência da rede elétrica e sempre atualizados entre si por uma rede de 
comunicação de dados. 
 
 
Os tempos de segurança do controlador são: 
 
a) Tempo de Verde Mínimo de Segurança 
b) Tempo de Amarelo 
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c) Tempo de Vermelho Geral de Segurança 
 
e.2 Seqüência de Partida 
 
Após energizado, o controlador deverá impor o modo de operação intermitente por 
pelo menos 5 seg., podendo este tempo ser ajustado em valores diferentes. Após 
sair do modo de operação intermitente, o controlador deverá impor vermelho integral 
por pelo menos 5 segundos, podendo este valor ser ajustado em tempos diferentes.  
 
Após este procedimento inicial o controlador deverá se resincronizar 
automaticamente com a rede e dentro de no máximo dois ciclos estar executando o 
estágio e plano que deveriam estar sendo executados neste momento, em função 
do horário programado. 
 
Um comando de mudança de modo não deve interromper um ciclo que esteja sendo 
executado. O novo modo de operação irá iniciar quando um novo ciclo começar. 
Excetua-se neste caso a passagem para intermitente. 
 
e.3 Testes de Verificação 
 
A intervalos periódicos, de no máximo 1 segundo, o controlador deverá efetuar 
testes de verificação na UCP (Unidade Central de  Processamento) e nas memórias 
dos sistemas. 
 
O controlador deverá entrar em operação no modo intermitente sempre que for 
detectada uma situação de verdes conflitantes, ou de uma falha no seu 
funcionamento. Esta detecção, por motivos de segurança, deve ser feita por dois 
circuitos totalmente independentes entre si.   
 
O controlador deverá automaticamente verificar o estado das lâmpadas  e/ou dos 
módulos a led monitorando a corrente no retorno em cada uma das cores de 
controle (verde, amarelo e vermelho para veicular, por exemplo), além da usual 
monitoração da corrente de saída (triacs).  Este recurso garante que no caso de 
ocorrência de curto-circuito nos cabos de alimentação dos Grupos Focais, possa ser 
identificada a ocorrência de conflito de verde.  Estas informações deverão ser 
registradas no LOG do equipamento (modo local) e enviadas à Central de 
Operações (modo centralizado). 
 
O controlador deve possuir um sistema de autodiagnóstico, de modo a facilitar os 
trabalhos de manutenção. O resultado do autodiagnóstico deverá ser visualizado em 
dispositivo adequado incluindo a causa do defeito. 
 
O controlador deverá monitorar o funcionamento do processador e em caso de falha 
deste deverá entrar no modo intermitente. Deverá possuir um sistema de verificação 
de presença de verde indevido, mesmo não sendo este conflitante, à nível de 
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comando e à nível de controle de saída para a lâmpada e/ou módulo a led; e a 
ausência de vermelho, à nível de corrente de saída. 
 
 
f) Sincronismo entre controladores 
 
A coordenação entre os controladores deverá ser assegurada através da 
sincronização dos relógios internos dos controladores, quando em modo local.  Em 
modo centralizado o relógio deverá sem enviado pela Central de Controle de 
Tráfego - CTA a todos os controladores.  
 

      No caso de falta de energia deve ser prevista uma bateria recarregável que alimente 
os circuitos de relógio e memórias por pelo menos 60 horas contínuas.   

 
 A freqüência de acerto dos relógios, via rede de comunicação deverá ser 

automática, incluindo as informações de dia da semana, hora, minuto e segundo do 
dia, executada no mínimo a cada 5 minutos. Cada controlador deverá, em seguida, 
confirmar os dados recebidos com a unidade que as enviou. 

  
 

g) Alimentação 
 

     O controlador deverá ser alimentado entre 110 e 240 V, com escolha de no 
mínimo entre 127 e 220 V, com tolerância de + ou - 15% sobre o valor nominal e 
freqüência de 60 Hz + ou - 5%. A potência de saída por fase deve ser, no mínimo, 
1000 W em 127 V, para o comando de semáforos veiculares ou de pedestres. O 
controlador deve poder comandar lâmpadas incandescentes, porém, sempre 
iniciando a alimentação da lâmpada nos pontos 0 ("zero crossing") da freqüência da 
rede. 
 
O controlador deverá oferecer pelo menos uma tomada com tensão da rede de 
alimentação, com capacidade para 10 A, a ser utilizada para alimentar equipamentos 
de manutenção. 
 
h) Proteções elétricas 

 
O controlador deverá ser protegido totalmente contra sobretensões e correntes 
excessivas por disjuntores termo magnéticos, varistores ou fusíveis adequados.  
 
Deverá haver também uma chave liga-desliga para o controlador e outra para os 
sinais luminosos. 
 
O controlador deverá ser provido de um filtro de linha para proteção contra ruídos 
elétricos espúrios provenientes da rede elétrica de alimentação. 
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O controlador deverá também ser protegido contra ruídos elétricos espúrios na 
entrada do cabo da rede de comunicação. 
 
Todas as partes removíveis contendo equipamentos elétricos que integram o 
controlador deverão ser efetivamente ligadas à carcaça aterrada do controlador, não 
sendo suficiente o simples fato de apoio entre chassi e suportes, a não ser que o 
mesmo se realize por ação de molas. 
 
O controlador deverá ser provido de proteção por diferencial-residual para a 
proteção da vida e do equipamento em caso de fuga de corrente indevida. 
 
i) Instalação 

 
O controlador deverá ser instalado sobre pedestal, conforme especificação 
SETRAN-PMC no item 1 desta especificação, e deverá possuir entrada dos cabos 
de alimentação dos grupos focais, alimentação elétrica e de comunicações pela sua 
base através de furo com diâmetro mínimo de 10 (dez) centímetros. 
 
O controlador deverá ser fixado ao pedestal através de 4 parafusos tipo "francês", 
que deverão acompanhar o controlador. 
 
Caso a instalação do controlador for em sistema diferente do indicado, os custos de 
implantação desta nova estrutura/fixação ficam a cargo da proponente fornecedora.  
Neste caso, a empresa deverá fornecer antecipadamente uma amostra da solução 
ao órgão gestor de trânsito da cidade de Curitiba para análises e considerações 
técnicas. 
 

j) Condições ambientais 

 
 Os controladores deverão ter funcionamento garantido nas condições ambientais 
locais: 
 
    - temperatura ambiente externas na faixa de -10 a 55 graus Celsius, insolação 
direta; 
 
    - umidade relativa do ar de até 95%; 
 
    - presença de elementos oxidantes e corrosivos;  
 
    - presença de elementos oleosos e partículas sólidas na atmosfera. 
 
 
 
k) Garantia e materiais de reposição 
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      A garantia dos equipamentos deverá ser assegurada pelo fornecedor, por um 
período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissão a nota 
fiscal do equipamento. 
 
A garantia deverá cobrir defeitos causados por omissão, falha do projeto ou mão de 
obra, ou ainda utilização de material de qualidade inferior, sendo que qualquer 
componente que se apresente inadequado, insuficiente ou defeituoso, seja por 
deficiência de projeto, qualidade do material ou mão de obra inadequada, será 
substituído ou reparado pelo fornecedor, durante o período de garantia, sem 
qualquer ônus adicional. 
 
A garantia dos equipamentos quanto à falha de projeto abrangerá toda a vida útil do 
equipamento, que é fixada em 10 (dez) anos. 
 
Tendo a manutenção dos equipamentos sida efetuada de acordo com as instruções 
do fornecedor, qualquer defeito dela resultante não poderá ser alegado como fator 
excludente das garantias oferecidas. 

 
Considera-se que o equipamento deve ter uma vida útil mínima de 10 anos. 

 

l) Amostra 

     
O licitante classificado em primeiro lugar, cuja marca de controladores de tráfego 
não seja homologada nesta licitação, deverá apresentar no prazo estabelecido no 
edital de licitação, 02 (duas) amostras do produto, devidamente identificadas, com 
os laudos emitidos por entidade certificada e regulamentada por órgão competente, 
atendendo aos padrões desta especificação, para que sejam efetuados testes de 
compatibilidade dos controladores de tráfego com os demais equipamentos da 
Central de Tráfego em Área – CTA no Centro de Controle Operacional – CCO e a 
central de tráfego da cidade de Curitiba, que avaliarão as funções, visando a 
aprovação ou não da amostra apresentada.  
 
Testes de compatibilidade 
 
Para a realização dos testes a seguir, a empresa não homologada deverá fornecer e 

instalar em local pré determinado pela contratante, no mínimo: 
 
-  2 (dois) Controladores semafóricos de tráfego. 
 
- Todos os equipamentos complementares necessários para a realização dos testes 
subsequentes, incluindo equipamentos de comunicação, simulação de botoeiras e 
laços, equipamentos para teste de prioridade seletiva (emissor e receptor de 
frequências). Tais equipamentos deverão estar em conformidade com os 
equipamentos a serem fornecidos caso a mesma venha a vencer o processo 
licitatório. 
 



 TIPO DO DOCUMENTO: Especificação Técnica  

APLICAÇÃO: Semafórica / Fornecimento 

TÍTULO: MATERIAIS SEMAFÓRICOS - GERAL 
 

Versão:   Aprovado por:                   Data emissão: 

Página 83 de 116. SET/13 Engº Maurício Romani 1/11/2017 

 

- Todos os cabos elétricos e de comunicação em geral, além de conectores 
necessários para alimentação dos equipamentos e de todos os equipamentos 
complementares necessários a realização dos testes; 
 
TESTES DE COMANDOS GERAIS DE CONTROLADORES 
 
a) O controlador de tráfego deverá poder ao receber um comando da Central para 

operar no modo amarelo intermitente, entrar no modo amarelo intermitente e  
indicar para a Central que está no modo amarelo intermitente. 

 
b) O controlador de tráfego deverá poder indicar na central a queima parcial e total 

das lâmpadas ou dos módulos a led. 
 
c) O controlador de tráfego, no caso de falta de energia, deverá poder registrar em 

sua memória  e enviar para a Central os horários da falta e retorno de energia. 
 
d) O controlador de tráfego deverá poder indicar para a Central, quando através da 

chave do painel de facilidades do controlador de tráfego, o mesmo for colocado no 
modo amarelo intermitente.  

 
e) O controlador de tráfego deverá indicar na Central quando estiver operando no 

modo manual. 
 
f) O controlador de tráfego deverá poder registrar na sua memória e indicar na 

Central quando por conflito entre fases conflitantes, decorrente de curto – circuito, 
que estará operando no modo amarelo intermitente devido ao conflito, a 
ocorrência deverá ser registrada em sua memória e indicada na Central se 
referindo ao conflito entre fases.  

 
g) O controlador de tráfego deverá poder receber, enviar e executar corretamente 

tabelas de plano através da Central de Controle HERMES. 
 
h) O controlador de tráfego deverá poder receber, enviar e executar corretamente 

tabelas horárias através da Central de Controle HERMES. 
 
i) O controlador de tráfego deverá poder executar automaticamente atuações 
solicitadas pelos sensores (laços e botoeiras ligados ao controlador) e indicar 
através de sinal luminoso no módulo específico de detecção utilizado pelo 
equipamento. 
 
j) Executar plano forçado remotamente pelo operador na central de tráfego. Liberar o 
plano forçado, via comando remoto da central, retornando ao plano vigente no 
horário do retorno. 
 
k) Executar plano forçado localmente pelo técnico no controlador. Liberar o plano 
forçado, via comando local, retornando ao plano vigente no horário do retorno. 
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l) Executar corretamente uma programação completa escolhida pela contratante que 
conterá atuação com sequência lógica (mantendo o tempo de abertura do primeiro 
estágio). 
 
m) Executar corretamente uma programação completa escolhida pela contratante 
que conterá atuação com prioridade seletiva, recurso este descrito no item 15 desta 
especificação. 
 
m) Disposições gerais 
 
O fornecedor assumirá integral responsabilidade por extravios ou danos sofridos no 
transporte qualquer que seja a causa. 
 
As despesas com o transporte, impostos e seguros correrão por conta do 
fornecedor.  
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15  PROTOCOLO SEMAFÓRICO CURITIBA 
 

Os Controladores semafóricos a serem fornecidos deverão comunicar-se entre eles 
e central de controle através dos meios de comunicação tipos 1 e/ou 2 listados 
abaixo. Deverão comunicar-se através dos protocolos de comunicação A e/ou B 
listados abaixo. 
 
Meios de Comunicação 
 
Meio 1 de Comunicação 
 
A comunicação através da rede ethernet permite a ampliação do sistema e a 
versatilidade de utilizar outros meios de comunicação, além de fios usando pares 
trançados.  
Pode-se utilizar meios como fibra ótica, rádio modem ou outros meios de 
comunicação que utilizem uma interface com rede ethernet 10/100. 
 
Meio 2 de Comunicação 
 
Conexão entre o Concentrador de Comunicações – e a Central de Sub-Área. 
 
Meio Físico 
Configuração – ponto a ponto 
Protocolo – full duplex 
Velocidade – 1200 bps 
Padrão de Modem 
Modem virtual – conexão direta com interface RS232-C, a 3 fios, quando os 
equipamentos se encontram fisicamente próximos; 
Conexão via modem, com dois pares de fios, nos padrões V23. 
 
Estruturas das Mensagens 
 
PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO – CURITIBA TIPO A 
 
Protocolo de Comunicação – Norma Pública Européia UNE 135401-4_2003_IN_> 
Equipamento Sinalização Viária. Controladores de Tráfego. Parte 4. Protocolo de 
Comunicações. Tipo M.  
 
PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO – CURITIBA - TIPO B 
 

1º byte STX 02 h 

2º byte ENDEREÇO 1 1 A A A A A A R 

3º byte ENDEREÇO 2 1 R R R R R C C  

4º byte ENDEREÇO 3 1 C C C C S S S  

...   
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... DADOS 1 ? ? ? ? ? ? ?  

...   

Penúltimo byte CHECK 1 ? ? ? ? ? ? ? 

Último byte ETX 03 h 

 
 
A = Endereço da Central de Sub-Área (1 a 63). O endereço zero significa que a 
mensagem é para todas as Centrais de Sub- Área. 
 
R = Endereço da rede de controladores (1 a 63 . Valor zero indica que a mensagem 
é para todas as redes.  O valor 63 indica que a mensagem é para a Central de Sub-
Área). 
C = Endereço do controlador (1 a 63) . Valor zero indica que a mensagem é para 
todos os controladores de tráfego da rede. 
 
S = Endereço do Sub Controlador (1 a 4). Valor zero indica que a mensagem é para 
todos os Sub Controladores. 
 
Qualquer um dos extremos pode iniciar uma mensagem. Quem recebe deve enviar 
imediatamente uma confirmação com um ACK ou NACK. Se a resposta for um 
NACK, quem enviou a mensagem tenta novamente até 3 vezes. 
 
Existem mensagens especiais de apenas um byte. Estas mensagens podem ser 
transmitidas isoladamente ou no meio de uma mensagem já em curso uma vez que 
o protocolo é full duplex: 
 
ACK (06 h) Indica mensagem entendida 
NACK (15 h) Indica mensagem não entendida 
HTR (33 h) Atualiza o calendário nas centrais de sub-área 
DET (20 h) Congela os detectores estatísticos em todo o sistema. 
 
O CHECK é a função “exclusive OR” complementada de todos os bytes de uma 
mensagem, exceto àquelas de um byte, e só afeta os 7 bits de menos peso de cada 
byte. 
  Meio 3  de Comunicação 
Conexão entre Central de Sub-Área e Controladores de Tráfego ou conexão entre 
Controladores de Tráfego quando trabalhando com rede isolada. 
 Meio Físico 
Configuração – multi-ponto 
Protocolo – half duplex 
Velocidade – 1200 bps 
Padrão de Modem – recomendação CCITT V23 com portadora controlada ou BEL 
202 operando com um único par de fios. 
 
Estrutura das Mensagens 
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1º byte STX 02 h 

2º byte ENDEREÇO 1 1 D 0 0 0 0 C C 

3º byte ENDEREÇO 2 1 C C C C S S S 

...   

... DADOS 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 

...   

Penúltimo byte CHECK 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 

Último byte ETX 03 h 

 
 
D = Indica a direção da mensagem. No sentido Mestre - > Escravo o valor é 1, caso 
contrário o valor é zero. 
C = Endereço do controlador (1 a 63). Valor zero indica que a mensagem é para 
todos os controladores da rede. 
S = Endereço do Sub Controlador (1 a 4). Valor zero indica que a mensagem é para 
todos os Sub Controladores. 
 
A mensagem sempre se inicia por iniciativa do controlador mestre (central de sub-
área ou controlador de tráfego). 
 
Quando a mensagem é para todos os controladores não existe nenhuma resposta. 
 
Quando a mensagem é apenas de comando, o controlador escravo deve enviar 
imediatamente uma confirmação com um ACK. Se não houver resposta, o 
controlador mestre tenta novamente até 3 vezes. 
 
Quando a mensagem requisita uma resposta, o controlador escravo responde o que 
foi pedido e não envia ACK. 
 
O CHECK é a função “ exclusive OR “ complementada de todos os bytes de uma 
mensagem, exceto àquelas de um byte, e só afeta os 7 bits de menos peso de cada 
byte. 
 
Existe uma mensagem especial de “ poling “. Ao receber esta mensagem o 
controlador de tráfego pode enviar as seguintes respostas: 
 
ACK se não houver mensagem pendente; 
Mensagem de estado do Sub Controlador (quando ocorrer mudança); 
Mensagem de alarme (quando ocorrer mudança); 
Estado dos grupos de tráfego quando o controlador está em “ tempo real “; 
Controle da Portadora 
 
A portadora é controlada pela linha RTS do modem: 
Tempo de estabilização da portadora = 50ms; 
Tempo de permanência da portadora após a transmissão do último byte=10ms; 
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Tempo de “ turn around “ = 100ms. 
 Endereçamento 
 
O endereço da Central de Sub-Área determina o canal físico do Concentrador de 
Comunicações; 
A Central de Sub-Área possui o endereço programável através de um conjunto de 
chaves (dip swit); 
O endereço da rede determina o canal físico de rede a ser usado na Central de Sub-
Área; 
O Sub Controlador possui o código do controlador gravado em  sua memória não 
volátil. Este código é composto de 6 dígitos decimais sendo que os dois dígitos 
menos significativos coincidem com o endereço do controlador de tráfego. 
 
Sincronização 
 
O sincronismo de todo o sistema é baseado nos relógios internos, cuja base de 
tempo é 120 Hertz originado na rede elétrica. 
A mensagem de sincronização é baseada no envio do calendário. 
O computador central atualiza o relógio interno das Centrais de Sub-Área. 
A central de Sub-Área, ciclicamente a cada 5 minutos, faz a atualização dos relógios 
dos Controladores de Tráfego. 
Quando a mensagem de sincronismo é originada na Central de Sub-Área, o campo        
“endereço de origem “ é preenchido com zero. Desta forma, fica inibida qualquer 
ação de iniciativa de sincronismo partindo dos próprios controladores de tráfego. 
O controlador de tráfego só aceita a mensagem de sincronização se o “endereço de 
origem “ for menor que o seu próprio endereço. 
A cada recebimento de uma sincronização válida, os controladores de tráfego 
(individualmente) começam a contabilizar tempo baseado no seu endereço próprio. 
 T ( s ) = 10* endereço + 350. Se o tempo for alcançado, o controlador de tráfego 
coloca a mensagem de sincronismo na rede com o seu endereço no campo 
“endereço de origem “. 
 
 
 
MENSAGENS 
 
COMANDA PLANO REGISTRADO (PLANO 0) 
 
Comando 

Código 1 byte – 81h 

Nº do plano base 1 byte 

Derivativo do plano base 1 byte 

Nº da tabela de estrutura 1 byte 

Modo de funcionamento 1 byte 

Defasagem 2 bytes (256 s) 
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Duração dos estágios em segundos N bytes (120 s) 

 
Sub Controladores 1, 2, 3 e 4 
N = número de estágios que compõem o ciclo 
 
 

PEDE PLANO REGISTRADO (PLANO 0) 
 
Comando 

Código 1 byte – 82h 

 
Resposta 

Código 1 byte –82h 

Nº do plano base 1 byte 

Derivativo do plano base 1 byte 

Nº da tabela de estrutura 1 byte 

Modo de funcionamento 1 byte 

Defasagem 2 bytes (256 s) 

Duração dos estágios em segundos N bytes (120 s) 

 
Sub Controladores 1, 2, 3 e 4 
N = número de estágios que compõem o ciclo 
 
 
SELEÇÃO DE PLANO 
 
Comando 

Código 1 byte – 83h 

Nº do plano 1 byte 

Derivativo do plano 1 byte 

Hora de início 1 byte 

Minuto de início 1 byte 

Segundo de início 1 byte 

 
Sub Controladores 0, 1, 2, 3 e 4 
O plano zero é o plano registrado. 
O derivativo do plano é composto por: 1 x x x x y y y  onde: 
 x = 0 0 0 0  nenhuma letra  y = 0 0 0  nenhuma letra 
        0 0 0 1 letra A                    0 0 1 inválido 
        1 1 1 1  letra O         0 1 0  letra S 
                       1 1 1  letra Y   
 
PEDE PLANO EM CURSO 
 

Comando 
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Código 1 byte – 84h 

 
Resposta 

Código 1 byte –84h 

Nº do plano em curso 1 byte 

Derivativo do plano em curso 1 byte 

Hora de início do plano atual 1 byte 

Minuto de início do plano atual 1 byte 

Segundo de início do plano atual 1 byte 

Estágio/transição em curso 1 byte – 10 xxxxxx  indica estágio em curso 
              11 xxxxxx  indica transição em 
curso 

Tempo transcorrido do ciclo 2 bytes (256 s) 

Nº do plano requisitado 1 byte (FF indica nenhum plano) 

Derivativo do plano requisitado 1 byte 

Defasagem do plano 2 bytes 

Tempo total do ciclo 2 bytes 

Parâmetro 1 1 byte 
   b1, b 0  00 – sem ajuste 
                01 – ajuste (+) 
                10 – ajuste (-) 
b 4, b3, b2   000 – tempos fixos sem 
sincronismo 
                    001 – tempos fixos com 
sincronismo 
                    010 – atuado não sincronizado 
                    011 – atuado sincronizado 
                    100 – seqüência lógica sem 
sincron. 
                    101 – seqüência lógica com 
sincron. 
                    111 – piscante 
 b 6        0 – seleção de planos local horária 
              1 – seleção de planos por 
computador 
            

 
 
Sub Controladores 1, 2, 3 e 4 
O derivativo do plano é composto por:            1 x x x x y y y       onde: 
 
                  x=  0 0 0 0  nenhuma letra  y= 0 0 0  nenhuma letra 
                        0 0 0 1  letra A         0 0 1 letra R 
             1 1 1 1  letra O        1 1 1       letra Y 
Quando o plano é registrado: 
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O “número do plano em curso” ou o “número do plano requisitado” é o número do 
plano base do plano registrado. 
O “derivativo do plano em curso” ou “derivativo do plano requisitado” é o derivativo 
do plano base com a última letra igual a R. 
Na emergência, tanto o transitório como o estágio são reportados com o valor 63. 
 
 
ENVIO DE DATA E HORA 
 
Comando 

Código 1 byte – 85 h 

Dia da semana 1 byte     1 - segunda 
               7 – domingo 

Hora 1 byte 

Minuto 1 byte 

Segundo 1 byte 

Dia do mês 1 byte 

Mês 1 byte 

Ano 1 byte 

Endereço de Origem 1 byte 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
Esta mensagem deve sempre ser enviada com característica de “broadcasting” 
(todos os controladores). O controlador só aceita esta mensagem se o “Endereço de 
Origem” for menor que o seu endereço próprio. Desta forma, a sub-área deve 
preencher este campo com zero. 
PEDIDO DE DATA E HORA 
 
Comando 

Código 1 byte – 86 h 

           
Resposta 

Código 1 byte – 86 h 

Dia da semana 1 byte  1 – segunda 
            7 – domingo  

Hora 1 byte 

Minuto 1 byte 

Segundo 1 byte 

Dia do mês 1 byte 

Mês 1 byte 

Ano 1 byte 

        
Sub Controladores (irrelevante) 
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IMPOSIÇÃO DE MODO 
 
Comando 

Código 1 byte – 88 h 

Estado dos grupos 1 byte 
   0 – apagado 
   1 – intermitente 
   2 – cores 

Seleção de planos 1 byte 
   b1 b0 = ( 0 0 ) local horária 
                ( 0 1 ) computador 
                ( 1 0  ) manual computador 

Sincronismo & Comando 1 byte 
   b1 – manual habilitado 
   b3 – computador atua nos grupos de 
           comando direto 
   b4 – acionamento de emergência 
   b6 – (1) CONTROLE CENTRALIZADO 

Sub Controladores 0, 1, 2, 3 e 4 
 
PEDIDO DE MODO 
 
Comando 

Código 1 byte – 89h 

 
Resposta 

Código 1 byte – 89h 

Estado dos grupos 1 byte 
   0 – apagado 
   1 – intermitente 
   2 – cores 

Seleção de planos 1 byte 
   b1 b0 = (0 0) local horária 
                (0 1) computador 
                (1 0) manual computador 

Sincronismo & Comando 1 byte 
   b1 – manual habilitado 
   b2 – modo manual ativo 
   b3 – computador atua nos grupos de 
           comando direto 
   b4 – acionamento de emergência 
   b5 – urgência ativa 
   b6 – (1) CONTROLE CENTRALIZADO 

 
Sub Controladores 1, 2, 3 e 4 
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Cada vez que ocorrer uma mudança no modo de operação de um Sub Controlador, 
será enviada uma mensagem expontânea por ocasião do poling. 
Para que o Controlador aceite comandos do Centro de Controle, é necessário que o 
bit (CONTROLE CENTRALIZADO) esteja ativo. 
 
AÇÃO DIRETA DE SAÍDAS 
 
Comando 

Código 1 byte – 8Bh 

Nº do grupo 1 byte 

Estado do grupo 1 byte 

. . .   

Nº do grupo N 1 byte 

Estado do grupo N  

 
Sub Controladores (irrelevante) 
 
 Estados do grupo de comando direto: 1 x x x x x x x  
 
 
 Apagado  0h Vermelho          1h 
 Verde   2h Amarelo  3h 
 Vermelho piscante 4h Verde piscante 5h  
 Amarelo piscante 6h   
 
 
IMPOSIÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 
Comando 

Código 1 byte – 8Ch 

Número da emergência 1 byte 

Característica 1 byte 
   80h – desativa forçamento permanente 
   81h – ativação pontual 
   82h – ativação permanente 

 
Sub Controlador 1, 2, 3 e 4 
Para uma imposição ser aceita, a emergência deve estar habilitada pelo centro 
(palavra de “modo”). 
A ativação pontual provoca a ativação da emergência correspondente e uma vez 
cumprido o tempo programado no Sub Controlador desativa-se. 
 
PEDE IDENTIFICAÇÃO 
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Comando 

Código 1 byte – 8Dh 

 
Resposta 

Código 1 byte – 8Dh 

Versão de software 4 bytes 

Código do controlador 6 bytes 

Descrição do cruzamento 32 bytes 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
 
 
 
 
 
COMANDA ACESSO À GRAVAÇÃO 
 
Comando 

Código 1 byte – 8Eh 

Código do controlador 6 bytes 

 
Resposta 

Código 1 byte – 8Eh 

Versão de software 4 bytes 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
Se por alguma razão o controlador não entrar em gravação, envia como resposta 
uma mensagem de “alarmes gerais”. 
 
 
COMANDA FIM DE ACESSO À GRAVAÇÃO 
 
Comando 

Código 1 byte – 8Fh 

 
Resposta 

Código 1 byte – 8Fh 

Geral – status 1 1 byte 

Geral – status 2 1 byte 

Subcontrolador 1 – status 1 1 byte 

Subcontrolador 1 – status 2 1 byte 

* * *   

Subcontrolador 4 – status 1 1 byte 

Subcontrolador 4 – status 2 1 byte 
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Sub Controladores (irrelevante) 
 
 Geral – status 1: 
   81h = Tabelas gerais com problema 
   82h = Configuração dos grupos com problema 
   83h = Tabelas do subcontrolador 1 com problemas 
   84h = Tabelas do subcontrolador 2 com problemas 
   85h = Tabelas do subcontrolador 3 com problemas 
   86h = Tabelas do subcontrolador 4 com problemas 
   87h = Memória não aceita gravação 
 
 Geral – status 2: 
   1 0 0 0 X X X X 
      |   |  1 – tabela coerente   
      |   tabela 1 0 – tabela incoerente  
      tabela 4  
Sub controlador N – status 1: 
   1 X X X X X X X  
       |      |  1 – tabela coerente 
       |       tabela 15 0 – tabela incoerente 
        tabela 21   
 
 Sub controlador N – status 2: 
   1 X X X X X X X  
           |      |  1 – tabela coerente 
           |      tabela 22 0 – tabela incoerente 
            tabela 27 
 
 
 
 
 

CRUZAMENTO EM TEMPO REAL (TG) 
 
Comando 

Código 1 byte – 90h 

       
Resposta 

Código 1 byte – 9Ch 

Estado dos grupos N bytes 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
N = número de grupos de tráfego 
Após este comando, o Controlador envia mensagem expontânea (por ocasião do 
poling) cada vez que ocorrer mudança no estado dos grupos de tráfego. 
 
 
 Estados dos grupos:  1 x x x x x x x  
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  Apagado  0h Vermelho  1h 
  Verde   2h Amarelo  3h 
  Vermelho piscante 4h Verde piscante 5h 
  Amarelo piscante 6h 
 

Os grupos gradativos indicam Verde para qualquer lâmpada verde e Vermelho para 
qualquer lâmpada vermelha. 
 
 
CRUZAMENTO EM TEMPO REAL (VP) 
 
Comando 

Código 1 byte – A6h 

Nº do primeiro grupo 1 byte 

Nº do segundo grupo 1 byte 

  
Resposta 

Código 1 byte – A6h 

Estado dos verdes 1 byte 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
Após este comando, o Controlador envia mensagem expontânea (por ocasião do 
poling) cada vez que ocorrer mudança no estado dos verdes. 
 
Estados dos verdes:  1 x x x x x b a 
                 - - - estado do verde do primeiro grupo 
                 - - - estado do verde do segundo grupo   
 

CRUZAMENTO FORA DE TEMPO REAL 
 
Comando 

Código 1 byte – 91h 

Sub Controladores (irrelevante) 
Cancela os comandos (CRUZAMENTO EM TEMPO REAL (TG) e (VG)). 
 
 
COMANDA APAGAMENTO DOS ALARMES GERAIS 
 
Comando 

Código 1 byte – 92h 

Sub Controladores (irrelevante) 
 
PEDE PRESENÇA DOS DETECTORES FÍSICOS 
 
Comando 

Código 1 byte – 93h 
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Resposta 

Código 1 byte – 93h 

Resposta 1 1 byte 
   b0 – detector 1 
   b6 – detector 7 
(1 = detector ocupado) 

Resposta 2 1 byte 
   b0 – detector 8 
   b6 – detector 14 

Resposta 3 1 byte 
   b0 – detector 15 
   b1 – detector 16 
   b2 – botoeira 1 
   b3 – botoeira 2 
   b4 – botoeira 3 
   b5 – botoeira 4 

Sub Controladores (irrelevante) 
 
 
PEDE OS PONTOS DE MEDIDAS 
 
Comando 

Código 1 byte – 95h 

 
Resposta 

Código 1 byte – 95h 

Valor do ponto de medida 3 x N bytes 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
N = número de pontos de medidas definidos 
Os valores foram previamente salvos pelo comando (CONGELA ESTATÍSTICA). 
Esta mensagem é gerada espontaneamente  (por ocasião do poling) no recebimento 
do comando (CONGELA ESTATÍSTICA). 
 
  1º byte = =>  1 Err P03 P02 P01 P00 b15 b14 
  2º byte = =>  1 b13 b12 b11 b10 b09 b08 b07 
   3º byte = =>  1 b06 b05 b04 b03 b02 b01 b00 
 
 Err  =>  Ponto de medida com erro 
 b00 – b15  => 16 bits do valor da medida na forma de um contador circular 
 P00 – P03 => Endereço do ponto de medida (0 a 15)   
 
 
CONGELA ESTATÍSTICA 
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Comando 

Código 1 byte – 96h 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
Esta mensagem deve ser enviada com indicativo de “broadcasting” (todos os 
controladores). 
Ao receber este comando: 
os contadores são salvos; 
inicia-se novo período de contagem  
é gerada mensagem espontânea código 95. 
 
 
 
PEDE ALARMES GERAIS 
 
Comando 

Código 1 byte – 97h 

 
 
 
 
Resposta 

Código 1 byte – 97h 

Resposta 1 1 byte 
   b0 – incompatibilidade 
   b1 – comunicação 
   b2 – grupo avariado 
   b3 – lâmpada queimada 
   b4 – detector avariado 
   b5 – porta aberta 
   b6 - reset 

Resposta 2 1 byte 
   b0 – controle manual 
   b1 – login 
   b2 – erro de relógio 
   b3 – contactor abriu por hardware 
   b4 – erro de tabela 
   b5 – espera gravação 
   b6 – erro memória ram 

Resposta 3 1 byte 
   b0 – gravação local 
   b1 – acesso incorreto 
   b2 – erro memória XICOR 
   b3 – queima total do vermelho 
   b4 – contactor abeto por comando da 
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chave 
           CH2 

 
Sub Controladores (irrelevante) 
Esta mensagem é gerada espontaneamente  (por ocasião do poling) sempre que 
houver mudanças no padrão de alarmes. 
 
PEDE LÂMPADA QUEIMADA 
 
Comando 

Código 1 byte – 98h 

 
Resposta 

Código 1 byte – 98h 

Nº do grupo 1 byte 

Lâmpada 1 byte 
    1 – vermelha 
    2 – amarela 
    4 – verde 

* * *   

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
PEDE GRUPO AVARIADO 
 
Comando 

Código 1 byte – 99h 

 
Resposta 

Código 1 byte – 99h 

Nº do grupo 1 byte 

Lâmpada 1 byte 
    1 – vermelha 
    2 – amarela 
    4 – verde 

* * *   

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
PEDE INCOMPATIBILIDADES 
 
Comando 

Código 1 byte – 9Ah 
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Resposta 

Código 1 byte – 9Ah 

Nº do grupo (referência) 1 byte 

Nº do grupo incompatível com a 
referência 

1 byte 

* * * (demais incompatibilidades)  

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
PEDE CORRENTE DO GRUPO 
 
Comando 

Código 1 byte – 9Bh 

Nº do grupo 1 byte 

 
Resposta 

Código 1 byte – 9Bh 

Corrente na lâmpada vermelha 2 bytes 

Corrente na lâmpada amarela 2 bytes 

Corrente na lâmpada verde 2 bytes 

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
 A corrente é representada por um count que varia de 0 a 4096: 
  1º byte = => 1 0 0 d12 d11 d10 d09 d08 
  2º byte = => 1 d07 d06 d05 d04 d03 d02 d01 
 
PEDE ESTADO DE TODOS OS GRUPOS DE TRÁFEGO 
 
Comando 

Código 1 byte – 9Ch 

 
Resposta 

Código 1 byte – 9Ch 

Estado dos grupos N bytes 

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
 Estados dos grupos:  1 x x x x x x x  
 
  Apagado   0h Vermelho  1h 
  Verde    2h Amarelo  3h 
  Vermelho piscante  4h Verde piscante 5h 
  Amarelo piscante  6h  
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Os grupos gradativos indicam Verde para qualquer lâmpada verde e Vermelho para 
qualquer lâmpada vermelha. 
PEDE DETECTOR AVARIADO 
 
Comando 

Código 1 byte – 9Ch 

 
Resposta 

Código 1 byte – 9Dh 

Nº do detector 1 byte 

Status 1 byte 
    b1 – loop aberto 
    b2 – loop em curto 
    b3 – presença contínua 
    b4 – laço não habilitado 
    b5 – cartão não responde 

* * *   

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
MENSAGEM DE POLING 
 
Comando 

Código 1 byte – 9Fh 

 
Sub Controladores (irrelevante). 
Esta mensagem permite que o controlador envie as suas mensagens de geração 
expontânea ao nível hierárquico superior. 
Esta mensagem é gerada ciclicamente pela sub-área a todos os controladores 
configurados. 
 
 
PEDE ALARMES ARMAZENADOS 
 
Comando 

Código 1 byte – A0h 

 
Resposta 

Código 1 byte – A0h 

Alarme 1 byte 

Parâmetros 1 1 byte 

Parâmetros 2 1 byte 

Hora 1 byte 

Minuto 1 byte 

Segundo 1 byte 
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Dia do mês 1 byte 

Mês 1 byte 

Ano 1 byte 

* * *   

Sub Controladores (irrelevante). 
Esta mensagem se aplica a controladores isolados, via porta do laptop. 
 
CANCELA ALARMES ARMAZENADOS 
 
Comando 

Código 1 byte – A1h 

 
Sub Controladores (irrelevante). 
Esta mensagem se aplica a controladores isolados, via porta do laptop. 
 

ALARME ARMAZENADO Parâmetro 1 Parâmetro 2 

81h = incompatibilidade número do grupo de 
referência 

primeiro grupo 
incompatível 

82h = transmissão   

83h = grupo avariado número do grupo  

84h = queima total do 
vermelho 

número do grupo  

85h = detector avariado número do detector status reportado 
    b1 = loop aberto 
    b2 = loop em curso 
    b3 = presença contínua 
    b4 = laço não habilitado 

86h = reset   

87h = erro de relógio   

88h = contactor caiu por 
hardware 

  

89h = erro de tabela número do subcontrolador número da tabela 

8 A = erro de memória RAM código de engenharia 
     80h = teste inicial 
     81h = verificação cíclica 
     82h = cópia de tabela 
(passo 1) 

 

8 A = erro de memória XICOR código de engenharia 
     80h = gravação da tabela 

 

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
ENVIA TABELA 
 
Comando 
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Código 1 byte – A2h 

Nº da tabela 1 byte 

Conteúdo da tabela N bytes 

 
Sub Controlador 0 para tabelas gerais. 
Sub Controladores 1, 2, 3 e 4 para as respectivas tabelas de Sub Controladores. 
 
PEDE TABELA 
 
Comando 

Código 1 byte – A3h 

Nº da tabela 1 byte 

 
Resposta 

Código 1 byte – A3h 

Nº da tabela 1 byte 

Conteúdo da tabela N bytes 

 
Sub Controlador 0 para tabelas gerais 
Sub Controladores 1, 2, 3 e 4 para as respectivas tabelas de Sub Controladores. 
 
 
GRAVA CÓDIGO DO CONTROLADOR 
 
Comando 

Código 1 byte – A4h 

Código do controlador 6 bytes 

 
Este comando só é aceito na entrada reservada ao Laptop e só é executado no 
controlador em que se está conectado fisicamente, independente do endereço do 
controlador que esteja na mensagem. 
 
PEDE CÓDIGO DO CONTROLADOR 
 
Comando 

Código 1 byte – A5h 

 
Resposta 

Código 1 byte – A5h 

Código do controlador 6 bytes 

Este comando só é aceito na entrada reservada ao Laptop e só é executado no 
controlador em que se está conectado fisicamente, independente do endereço do 
controlador que esteja na mensagem. 
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PEDE ALARMES DA SUB-ÁREA 
 
Comando 

Código 1 byte – C0h 

 
Resposta 

Código 1 byte – C0h 

estado 1 byte 
    b0 – porta aberta 
    b1 – reset 
    b2 – erro de relógio 
    b3 –  
    b4 –  
    b5 –  
    b6 -  

Controladores com erro N bytes 

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
 
Esta mensagem é gerada espontaneamente sempre que houver mudanças no 
padrão de alarmes da Sub Área. 
Para cada controlador que for detectado erro de comunicação, serão enviados dois 
bytes: 
byte1  1 0 R R R R R R (R= Rede  1 a 62) 
byte2  1 0 C C C C C C (C= Controlador 1 a 62) 
 
 
 
CANCELA ALARMES DA SUB-ÁREA 
 
Comando 

Código 1 byte – C1h 

 
Sub Controladores (irrelevante). 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS TABELAS DE PROGRAMAÇÃO 
 
Todas as tabelas apresentam o mesmo formato descrito abaixo: 
 

 CAMPO DESCRIÇÃO 

byte 1 STX 02h 

byte 2 Nº Sub Controlador 80h para tabelas gerais e 81, 82, 83 e 
84h para os Sub Controladores 1, 2, 3 e 
4 
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byte 3 Identificação da 
tabela 

número da tabela com o oitavo bit 
setado 

 DADOS dados com o oitavo bit setado com 
exceção dos separadores de bloco 

Penúltimo byte CHECK possui o oitavo bit setado e é obtido 
através de lógica exclusive OR negada 
(byte 2 ^ byte n ^ penúltimo byte) = FFh 

Último byte ETX 03h 

 
 
TABELAS GERAIS 
 
TABELA 1 – Tabela de Descrição do Cruzamento 
 
 Tabela na qual é gravada a descrição do cruzamento: 
 
  Identificação da tabela  1 byte  81h 
  Modelo do controlador  1 byte 
  Código do controlador  6 bytes 
  Descrição do cruzamento  32 bytes 
  Fim de tabela   1 byte  0Ah 
 
 
TABELA 2 – Tabela de Grupos 
 
 Tabela de tamanho fixo na qual são definidos os grupos que são utilizados 
para o controle de tráfego e os grupos de comando direto (painel de mensagens). 
Um controlador pode ter no máximo 16 grupos. 
Identificação da tabela         1byte  82h 
  Tipo de lâmpadas        1 byte 

  Definição do grupo 1      1 byte 
  Incompatibilidades do grupo 1               3 bytes 
  Valor de detecção para queima total do VM no grupo 1        1 byte (*1) 
  Valor de detecção para queima de lâmpada VM no grupo 1  2 bytes (*2) 
  Valor de detecção para queima de lâmpada AM no grupo 1  2 bytes (*2)
  
  Valor de detecção para queima de lâmpada VD no grupo 1   2 bytes 
(*2) 
   
  Definição do grupo 16               1 byte 
  Parâmetro auxiliar do grupo 16               1 byte 
  Incompatibilidades do grupo 16              3 bytes 
 Valor de detecção para queima total do VM do grupo1                  1 byte (*1) 
 Valor de detecção para queima de lâmpada VM no grupo 1         2 bytes (*2) 
 Valor de detecção para queima de lâmpada AM no grupo 1         2 bytes (*2) 
 Valor de detecção para queima de lâmpada VD no grupo 1          2 bytes (*2) 
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           Fim de tabela               1 byte   0Ah 
  
 A tipo de lâmpadas é dada por:  1 0 0 0 0 0 0 L 
  
  L=> 0 = lâmpada incandescente  1 = lâmpada halógena 
 
 
 A definição do grupo é dado por: 1 T T X G S S S     
 
  TT => 00 = grupo de tráfego  01 = grupo de pedestre 
   10 = grupo de comando direto 
  X =>   0 = medição de lâmpada queimada padrão (1% ou count = 40) 
     1 = medição de lâmpada queimada definida para cada grupo 
  G =>    0 = grupo de tráfego hardware normal 
      1 = grupo de tráfego hardware gradativo 
  SSS =>   Define o sub controlador a que o grupo pertence 
      000 = grupo não usado            001 = grupo do sub controlador 1 
      010 = grupo do sub controlador 2 011 = grupo do sub controlador 3 
      100 = grupo do sub controlador 4   
 

O parâmetro auxiliar possui significado diferente dependendo do tipo de grupo: 
Se o grupo for de tráfego, o parâmetro auxiliar define a cor do grupo para a condição 
de piscante (ver definição na Tabela de Cores). 
Se o grupo for do tipo “comando direto”, o parâmetro auxiliar define o estado que o 
grupo deve assumir quando os diversos sub controladores são colocados em 
Apagado ou piscante. 
 
Neste caso, o byte se configura: 
 
 1 0 X X X X X  
       | |   |   | | 
       | |   |   | intermitência ou apagado no sub controlador 1 apaga este grupo 
       |    |   |   |intermitência ou apagado no sub controlador 2 apaga este grupo 
       | |   |intermitência ou apagado no sub controlador 3 apaga este grupo 
       | |intermitência ou apagado no sub controlador 4 apaga este grupo 
       |grupo sob comando do centro (1) ou comando local (0) 
 

 As incompatibilidades do grupo definem a relação dos grupos que não podem 
possuir verde simultaneamente. Este campo não é preenchido para os grupos de 
comando direto. 
Os 3 bytes formam uma máscara dos 16 grupos a saber: 
 
  1º byte = => 1  0    0     0     0     0     g16     g15 
  2º byte = => 1 g14 g13 g12 g11 g10 g09     g08 
  3º byte = => 1 g07 g06 g05 g04 g03 g02   g01 
 

(*1) O parâmetro de detecção de queima total varia de 0 a 127 e corresponde a 
valores programados entre 0 e 254  (a tabela possui o valor programado dividido por 
2); 
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 byte = => 1  d07  d06  d05  d04  d03  d02  d01 
 

 (*2) O parâmetro de detecção de queima de lâmpadas varia de 0 a 4096 e 
corresponde a valores programados entre 0 e 4096: 
 
  1º byte = => 1  0      0    d12    d11    d10    d09    d08 
  2º byte = => 1  d07  d06 d05   d04    d03    d02    d01 
 
 

TABELA 3 – Tabela de Pontos de Medidas e Demandas 
 
Nesta tabela é realizada a designação dos detetores físicos aos pontos de medidas 
e demandas. 
Demanda = conjunto de detetores e botoeiras para as necessidades de atuação 
local. 
São possíveis de serem definidas até 16 demandas. 
Cada demanda possui memória acionada pela atuação em nível de um ou mais 
detetores de laço (até 16) e/ou 1 ou mais botoeiras (até 4). 
O cancelamento determina demanda e será efetuado pela função que a ela estiver 
relacionada. 
Ponto de Medida = conjunto de detetores para a coleta de informações estatísticas. 
São possíveis de serem definidas até 16 pontos de medida por controlador. 
Cada detetor físico possui um parâmetro de “peso” associado. Este valor pode variar 
de 1 a 10. 
A equação acima se destina a suavizar as variações da Ocupação. 
Se um detetor físico estiver com defeito, o ponto de medida possuirá indicação de 
erro. 
Os valores estatísticos reportados por cada Ponto de Medida serão: 
Intensidade = é a soma das intensidades dos detectores pertencentes aos Pontos de 
Medida. 
Ocupação simples = média das ocupações dos detetores pertencentes aos  Pontos 
de Medida. 
Ocupação ponderada = média das ocupações ponderadas dos detetores 
pertencentes aos Pontos de Medida. 
Todas as medidas são reportadas com contadores contínuos. 
Os valores ponderados são processados em intervalos de 1 minuto, considerando-
se as 5 últimas medidas. Cada medida possui um peso correspondente. 
 
 
Identificação da tabela     1 byte   83h 
 
Pesos dos detetores     16 bytes (1 a 10) 
Pesos de ponderação     5 bytes   (1 a 10) 
Característica da demanda/ponto de medida       1 byte 
Máscara de detetores ou botoeiras   3 bytes 
Fim de bloco      1 byte     0Ch 
 
* * *        etc. 
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Característica da demanda/ponto de medida       1 byte 
Máscara de detetores ou botoeiras   3 bytes 
Fim de tabela      1 byte      0Ah 
 
O byte característica da demanda/ponto de medida é dado por: 
 
T  A  B  N  N  N  N 
 
T = 0  para ponto de medida e 1 para demanda 
AB = 00  ponto de medida mede ocupação simples 
AB = 01  ponto de medida mede ocupação ponderada 
AB = 10   ponto de medida mede contagem 
 
NNNN = número da demanda/ponto de medida variando entre 0 e 15 
 
A máscara dos detetores é dada por: 
1º byte = => 1    0      b04     b03     b02     b01     d16     d15 
 2º byte = => 1    d14  d13     d12     d11     d10     d09     d08 
 3º byte = => 1    d07  d06     d05     d04     d03     d02     d01 
 
d01 – d16 são os detetores de laço 
b01 – b04 são as botoeiras. 
 
 

Um  detetor  físico  pode  estar  associado  à  diversas demandas e a diversos 
pontos de 
medidas ao mesmo tempo. 
As botoeiras só podem ser associadas às demandas. 
 
 
TABELA 4 Tabela de Dias Especiais 
 
 Nesta tabela é realizada a designação dos feriados e dias especiais. 
 
  Identificação da tabela  2 byte   84h 
  Dia do mês    1 byte 
  Número do mês   1 byte 
  Tipo do dia    1 byte     81h= seg.feira   87h=domingo 
  Fim de bloco    1 byte      0Ch 
  ................................................ 
  Dia do mês    1 byte 
  Número do mês   1 byte 
  Tipo do dia    1 byte      81h= seg.feira  87h=domingo 
 Fim de bloco    1 byte      0Ch 
  * * *      etc. 
  Fim de tabela    1 byte      0Ah 
 
 
TABELA POR SUB CONTROLADOR  
 
TABELA 15 – Tabela de Horário de Planos 
 
 Nesta tabela programa-se as mudanças que o Sub Controlador deve realizar quando em 
modo de controle local de planos (seleção horária de planos). 
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  Identificação da tabela  1 byte  8Fh 
  Dias da semana (b0 = segunda) 1 byte 
  Hora     1 byte 
  Minuto     1 byte 
  Segundo      1 byte 
  (*)Ação      1 byte 
  Nº de grupo/Nº de plano  1 byte 
  Derivativo do plano   1 byte  A ... O 
  Fim de bloco    1 byte  0Ch 
  Dias da semana (b0 = segunda) 1 byte 
  Hora     1 byte 
  Minuto     1 byte 
  Segundo      1 byte 
  (*) Ação      1 byte 
  Nº de grupo/Nº de plano  1 byte 
  Derivativo do plano   1 byte  A ...  O 
  Fim de bloco    1 byte  0Ch 
   ... 
etc 
   
 
Fim de tabela    1 byte  0Ah 
 
(*) Ação – (bit 6=0) = => seleção de plano/modo funcionamento  
 
 Neste caso “Ação” assume o valor 80h e o campo “Nº de plano” deverá indicar um plano 
válido. 
 
Ação – (bit 6=1) = => seleção saída 
 
 Neste caso “Ação” se configura: 
 
  1 1 0 0 0 X X X 
 
  Apagado  0h Vermelho  1h 
  Verde   2h Amarelo             3h 
 

O derivativo do plano usa apenas o campo relativo às letras A até O. 
 
 
TABELA 16 – Tabela de Planos 
 
 Nesta tabela programa-se os planos de tráfego que cada Sub Controlador 
possui para seu funcionamento. 
 Para cada plano, programa-se: 
O nº da tabela de estrutura 
Modo de funcionamento 
Defasagem em relação ao início do ciclo básico 
Duração de estágios 
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Identificação da tabela   1 byte  90h   
  Nº de plano     1 byte 
  Derivativo do plano    1 byte   
  Nº da tabela de estrutura   1 byte   
  Modo de funcionamento   1 byte 
  Defasagem     2 bytes (0 a 256 seg.) 
  Duração do primeiro estágio do ciclo 1 byte (0 a 120 seg.) 
  Duração do segundo estágio do ciclo  1 byte (0 a 120 seg.) 
   . . .      
   . . .       
  Fim de bloco     1 byte  0Ch 
 
Nº de plano     1 byte   
  Derivativo do plano    1 byte   
  Nº da tabela de estrutura   1 byte   
  Modo de funcionamento   1 byte 
  Defasagem     2 bytes (0 a 256 seg.) 
  Duração do primeiro estágio do ciclo 1 byte (0 a 120 seg.) 
  Duração do segundo estágio do ciclo  1 byte (0 a 120 seg.) 
 
   . . . 
   . . .  
   etc 
  Fim de tabela       1 byte  0Ah 
 

O modo de funcionamento do plano é definido da seguinte forma: 
 
  1 0 0 0 0 M M M 
 
  MMM => 000 = tempos fixos sem sincronização 
    001 = tempos fixos sincronização 
    010 = atuado sem sincronização 
    011 = atuado com sincronização 
    100 = seqüência lógica sem sincronização 
    101 = seqüência lógica com sincronização 
    111 = piscante 
O derivativo do plano é composto por: 1 x x x x y y y  onde: 
x = 0 0 0 0 nenhuma letra  y = 0 0 0 nenhuma letra 
0 0 0 1  letra A                    0 0 1  inválido(R de registrado) 
1 1 1 1  letra O                    0 1 0 letra S 
             1 1 1  letra Y  
 
 
TABELA 17 – Tabela de Estruturas  
 

 Tabela na qual programa-se o fluxo que deve seguir o funcionamento do Sub 
Controlador.  
Programa-se os estágios e suas características 
 
  Identificação da tabela  1 byte  91h 
  Nº da tabela de estrutura  1 byte 
  ## Primeiro estágio do ciclo 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo mínimo do estágio  1 byte (1 a 120 seg.) 
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  Tempo de extensão (atuado)  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Característica do estágio  1 byte 
  Demanda de ativação   1 byte 
  Demanda de extensão   1 byte 
 
## Segundo estágio do ciclo 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo mínimo do estágio  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Tempo de extensão (atuado)  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Característica do estágio  1 byte 
  Demanda de ativação   1 byte 
  Demanda de extensão   1 byte 
   . . .  
  Fim de sub bloco   1 byte  0Dh Definição das transições 
  Estágio A saída (pos no ciclo) 1 byte  entre estágios   
  Estágio B chegada (pos no ciclo) 1 byte 
  Nº da Transição   1 byte 
  Estágio C saída (pos no ciclo) 1 byte 
  Estágio D chegada (pos no ciclo) 1 byte 
  Nº da Transição   1 byte 
   . . .  
  Fim de bloco    1 byte 0Ch 
 
 
  Nº da tabela de estrutura  1 byte 
  ## Primeiro estágio do ciclo 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo mínimo do estágio  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Tempo de extensão (atuado)  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Característica do estágio  1 byte 
  Demanda de ativação   1 byte 
  Demanda de extensão   1 byte 
  ## Segundo estágio do ciclo 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo mínimo do estágio  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Tempo de extensão (atuado)  1 byte (1 a 120 seg.) 
  Característica do estágio  1 byte 
  Demanda de ativação   1 byte 
  Demanda de extensão   1 byte 
 
       . . .  
  Fim de sub bloco   1 byte 0Dh Definição das transições 
  Estágio A saída (pos no ciclo) 1 byte  entre estágios   
 Estágio B chegada (pos no ciclo) 1 byte 
  Nº da Transição   1 byte 
  Estágio C saída (pos no ciclo) 1 byte 
  Estágio D chegada (pos no ciclo) 1 byte 
  Nº da Transição   1 byte 
   . . .  
  Fim de bloco    1 byte  0Ch  
 
*** 
 
 
  Fim de tabela    1 byte 0Ah 
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 Característica do estágio = => 1 S S S 0 0 D E 
 
 E = => Execução  0 = obrigatório 1 = dependente de demanda  
 D = => Duração  0 = tempo fixo 1 = dependente de demanda 
 SSS = => No da seqüência lógica. 
 
 Tempo de extensão = => acréscimo de tempo no estágio, a cada demanda de extensão, se a 
duração for “dependente de demanda”. 
 
 
TABELA 18 – Tabela de Formação de Transições 
 

 Nesta tabela é feita a identificação das posições que cada uma das transições 
utiliza. As transições são usadas para as mudanças de estágios que são realizados 
no cruzamento. 
   
  Identificação da tabela  1 byte  92h 
  Nº da Transição   1 byte 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo da primeira posição  1 byte (1 a 12 seg.) 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo da segunda posição  1 byte (1 a 12 seg.) 
    . . .  
       . . .  
  Fim de bloco    1 byte 0Ch 
  Nº da transição   1 byte 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo da primeira posição  1 byte (1 a 12 seg.) 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo da segunda posição  1 byte (1 a 12 seg.) 
       . . .  
       . . .  
  Fim de bloco    1 byte 0Ch 
       . . . 
       . . .  
       etc 
  Fim de tabela    1 byte 0Ah 
 
 
 
 
TABELA 19 – Tabela de Cores 
 

 Nesta tabela programa-se para todos os estágios e posições que o 
controlador necessita, a cor de cada um dos grupos de tráfego. 
 Inicialmente devem ser definidos os estágios e em seguida as posições que 
formam as transições. 
 
  Identificação da tabela  1 byte 83h 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Cor do grupo    N bytes (N x nº de grupos) 
  Fim de bloco    1 byte   0Ch 
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  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Cor do grupo    N bytes (N x nº de grupos) 
  Fim de bloco    1 byte 0Ch 
  . . .      etc 
  Fim de tabela    1 byte 0Ah 
 
  Tabela de código de cores:   1 x x x x x x x 
 
  Apagado  0h  Vermelho  1h 
  Verde   2h  Amarelo  3h 
  Vermelho piscante 4h  Verde Piscante 5h 
  Amarelo piscante 6h  Vermelho lâmpada  1  7h (*) 
  Vermelho lâmpada 2 8h (*) Vermelho lâmpada 3 9h (*) 
  Vermelho lâmpada 4 0Ah (*) Vermelho lâmpada 5 0Bh (*) 
  Verde lâmpada 1 0Ch (*) Verde lâmpada 2 0Dh (*) 
  Verde lâmpada 3 0Eh (*) Verde lâmpada 4 0Fh (*) 
  Verde lâmpada 5 10h (*)  
 
 (*) Somente para os grupos definidos como gradativos. 
 
 
 

TABELA 20 – Tabela de Seqüência de Partida 
 
 Tabela na qual são definidas as posições que o Sub Controlador deve 
executar para passar do estado de intermitência inicial ao estado de cores. 
 
  Identificação da tabela  1 byte 94h 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo da primeira posição  1 byte (1 a 12 seg.) 
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo da segunda posição  1 byte (1 a 12 seg.) 
   . . .      
   . . .  
  Nº da tabela de cores   1 byte 
  Tempo da última posição  1 byte (1 a 12 seg.) 
Fim de tabela    1 byte 0Ah 
 

TABELA 21 – Tabela de Emergência 
 
 É definido para a emergência, o estágio que apresenta a emergência, sua 
duração e as transições de entrada e saída do estágio de emergência. 
 
  Identificação da tabela   1 byte 95h 
  Nº da tabela de emergência   1 byte 
  Demanda de ativação (entrada de botoeiras) 1 byte 
  Número da tabela de Cores (emergência) 1 byte 
  Duração do estágio (*)   1 byte (0 a 120 seg.) 
  Tempo da transição automática de entrada 1 byte (0 a 12 seg.) 
  Tempo da transição automática de saída 1 byte (0 a 12 seg.) 
  Fim de bloco     1 byte 0Ch 
  Nº da tabela de emergência   1 byte 
  Demanda de ativação (entrada de botoeiras) 1 byte 
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  Número da tabela de Cores (emergência) 1 byte 
  Duração do estágio (*)   1 byte (0 a 120 seg.) 
  Tempo da transição automática de entrada 1 byte (0 a 12 seg.) 
  Tempo da transição automática de saída 1 byte (0 a 12 seg.) 
  Fim de bloco     1 byte 0Ch 
   . . . 
   . . .  
  Fim de tabela     1 byte 0Ah 
 

No sub controlador 1, uma emergência pode ser acionada via entrada de botoeiras 
ou via comando central. Nos demais sub controladores, uma emergência só pode 
ser ativada pelo comando central. 
Pode-se escolher uma das quatro entradas de botoeiras para gerar o pedido de 
demanda. Esta entrada deverá estar continuamente pulsando para indicar a 
condição “demanda não ativa”. 
Se a duração é 0, o estágio dura enquanto o detector estiver acionado.  
   
TABELA 22 – Tabela de Transições Conflitivas entre Planos 
 
 Tabela para programar as transições nas mudanças de plano que são 
considerados conflitivos. 
 
  Identificação da tabela    1 byte 96h 
  Plano de partida    1 byte 
  Plano de destino    1 byte 
  Nº da transição     1 byte 
Fim de bloco       1 byte 0Ch 
  Plano de partida    1 byte 
Plano de destino      1 byte 
  Nº da transição                 1 byte 
  Fim de bloco     1 byte 0Ch 
   . . .  
  Fim de tabela     1 byte 0Ah 
 

 Se o plano de partida é zero não existem dados nesta tabela 
 
TABELA 23 – Tabela de Urgências 
 
 Tabela para programar as prioridades de passagem de ônibus articulado. Esta 
tabela é uma extensão da tabela de estruturas, ou seja, a urgência 1 pertence a 
estrutura 1 e assim por diante. 
 
  Identificação da tabela   1 byte 97h 
  Nº da urgência    1 byte 
  Tempo de retenção    1 byte (0 a 100%) 
  Demanda de ativação 1   1 byte 
  Tempo de aproximação 1   1 byte (0 a 120 seg.) 
  Demanda de ativação 2   1 byte 
  Tempo de aproximação 2   1 byte (0 a 120 seg.) 
  Nº do estágio     1 byte 
  Tempo a ceder    1 byte (0 a 100 seg.) 
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     . . .  
  Nº do estágio     1 byte 
  Tempo a ceder    1 byte (0 a 100%) 
  Fim de bloco     1 byte 0Ch 
   
     * * *  
  Nº da urgência    1 byte 
  Tempo de retenção    1 byte (0 a 100%) 
  Demanda de ativação 1   1 byte 
  Tempo de aproximação 1   1 byte (0 a 120 seg.) 
  Demanda de ativação 2   1 byte 
  Tempo de aproximação 2   1 byte (0 a 120 seg.) 
  Nº do estágio     1 byte 
  Tempo a ceder    1 byte (0 a 100 seg.) 
     . . .  
   
 
   Nº do estágio     1 byte 
  Tempo a ceder    1 byte (0 a 100%) 
                       Fim de tabela     1 byte 0Ah  
  

Nº do plano Plano em que a urgência pode estar ativa. 

Tempo de retenção Tempo de espera além do tempo determinado pelo plano para a 
passagem da composição (0 = não espera). Este parâmetro vale para o 
primeiro estágio do ciclo. 

Demanda de ativação Demanda que requisita a urgência do ciclo 

Tempo de aproximação Tempo de trânsito da composição entre o detetor e o cruzamento 

Tempo a ceder Tempo cedido pelo estágio quando existe pedido de urgência no ciclo(0= 
o estágio executa seu tempo normal). 

 
TABELA DE SUB-ÁREA 
 
TABELA 50 – Tabela de Configuração da Sub-Área 
 
  Byte 1   1 T N N N N N N 
  Byte 2   1 R R R R R R R 
  Byte 3   1 S P P P P P P  
  Byte 4 
  A 
  Byte 51  1 n n n n n n n  
 
 T = 1 =>  Serial Local = 9600 bps 
 T = 0 =>  Serial Local = 1200 bps 
 
 N =  Número da Sub-Área 
 
 R =  Tempo em minutos de transmissão de relógio 
    0 => Não transmite relógio 
 
 S = 1 =>  Modo Seletivo 
 S = 0 =>  Modo Transparente 
 
 P =>  Tempo de Polling 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS NOBREAKS E MODELO DO PEDESTAL 

PADRÃO CURITIBA PARA REFERÊNCIA. 

Nobreak para fixação em pedestal padrão Município de Curitiba e Nobreak móvel. 

  

Especificações técnicas - Sistema de alimentação de potência ininterrupta, com saída 

em corrente alternada (Nobreak) para equipamentos semafóricos. 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nobreak para semáforos 600 VA / 500 Watts, tecnologia Line Interactive Senoidal, 

Isolado, conforme definição estabelecida na Norma ABNT NBR 15014 acomodado em 

um único GABINETE IP54 com UNIDADE NOBREAK, BANCO DE BATERIAS e 

BYPASS EXTERNO a unidade nobreak, com os seguintes requisitos: 

 

1 – GABINETE IP54 

1.1 -  Instalação externa, em pedestal padrão SETRAN – CURITIBA conforme       

desenho anexo. 

1.2 -  Ventilação forçada com filtro de poeira na entrada de ar e controle termostático 

 em 30 °C. 

1.3 -  Temperatura ambiente mínimo 0° - máximo 45°. 

1.4 -  Umidade relativa do ar 0% a 95%. 

1.5 -  Estrutura em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática com proteção 

UV, na cor cinza. 

1.6 -  Fechadura dupla, com chaves, com o mesmo segredo, vale para todos os         

gabinetes fornecidos. 

1.7 -  Vedação da porta com borracha. 

1.8 -  Grau de proteção mínimo IP 54 conforme NBR IEC 60529. 

1.9 -  Entrada e saída dos cabos do gabinete IP 54 com prensa cabos. 

 

2 – UNIDADE NOBREAK 

2 .1– TENSÃO DE ENTRADA 

2.1.1 - Tensão nominal monofásica 120 VAC (F + N + T). 
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2.1.2 - Variação admissível +/- 20% da tensão nominal. 

2.1.3 -  Frequência 60 Hz senoidal. 

2.1.4 - Variação da frequência admissível +/- 5%. 

 

2.2 – TENSÃO DE SAÍDA 

2.2.1 - Forma de onda senoidal. 

2.2.2 - Tensão nominal monofásica 120 VAC (F + N + T). 

2.2.3 - Variação admissível +/- 6% da tensão nominal em modo rede. 

2.2.4 - Frequência 60 Hz senoidal. 

2.2.5 - Variação da frequência admissível em modo bateria 0,05%. 

2.2.6 - Distorção harmônica total (DHT) menor que 5% para carga linear. 

2.2.7 - Rendimento superior a 80% a plena carga. 

2.2.8 - Saída isolada galvanicamente da entrada com transformador isolador para 

 segurança de pedestres e proteção contra descargas atmosféricas. 

2.2.9 – Fator de potência na saída maior que 0,80. 

 

2.3 MEDIÇÕES E INDICAÇÕES 

2.3.1 - Em display de cristal líquido (LCD) com back light) 

2.3.1.1 - Potência de saída em VA e Watts. 

2.3.1.2 - Tensão de entrada em Volts CA. 

2.3.1.3 - Tensão de saída em Volts CA. 

2.3.1.4 - Tensão da bateria em Volts CC. 

2.3.1.5 - Temperatura interna em graus Celsius (°C). 

2.3.1.6 - Bateria descarregada. 

2.3.1.7 - Bateria carregada. 

2.3.1.8 - Tempo de autonomia restante. 

 

2.4 – CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 

2.4.1 - Conexões de entrada e saída CA e CC frontais de forma a facilitar a troca da 

unidade Nobreak sem interrupção da alimentação do semáforo. 
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2.5 – INTERFACE DE COMUNICAÇÃO DO NOBREAK 

2.5.1 - Porta de comunicação RS-232 para conexão de um adaptador Ethernet com 

protocolo SNMP. 

 

3 - BANCO DE BATERIAS 

3.1 - Banco de baterias isoladas galvanicamente da rede de entrada. 

3.2 - Autonomia do nobreak operando com 400 W mínimo de 04 horas. 

3.3 - Sistema de recarga e flutuação controlado automaticamente. 

3.4 - Tempo de recarga < que 12 horas para 90% da bateria descarregada. 

3.5 - Banco de baterias estacionárias, tipo chumbo ácidas e isenta de manutenção. 

3.6 - Proteção através de disjuntor eletromagnético ou fusível. 

3.7 - Módulo de baterias não deve ficar aparente quando da abertura da porta do          

gabinete IP 54. 

3.8 - Compensação da tensão de flutuação em função da temperatura das baterias. 

 

4 – UNIDADE BYPASS 

4.1 - Manual ou Automático externo a unidade nobreak para facilitar a manutenção ou 

substituição do nobreak sem interromper o fornecimento de energia à carga. 

4.2 - Tempo de transferência inferior ou igual a 4 ms. 

4.3 -  Retransferência ao modo normal automática após a normalização do Nobreak. 

 

5 – PROTEÇÕES DO CONJUNTO 

5.1 - DPS - Dispositivo de proteção de Surtos de tensão na entrada conforme norma 

NBR IEC 61643-1: 2002. 

5.2 - Subtensão e sobretensão na entrada e saída. 

5.3 - Contra descarga total da bateria com religamento no retorno da rede. 

5.4 - Sobrecarga e curto-circuito na saída do Nobreak com religamento automático. 

5.5 - Bypass automático por falha da unidade Nobreak. 

5.6 - Sobretemperatura na unidade Nobreak. 

5.7 - Proteção de entrada com disjuntor eletromagnético. 
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6 - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO EXTERNA 

6.1 - Adaptador SNMP para Nobreak com conector Ethernet RJ45, para acessar e 

verificar via interface serial RS232, os logs de eventos registrador que deve indicar, 

data, hora, e ocorrência, relativos a sinalização e proteção, status de operação e 

alarme do painel. 

6.2 - Protocolos de comunicação SNMP/TCP/IP. 

6.3 - Ambientes e Sistemas Operacionais Windows 7 / 2003 / 2007 / Vista / Linux / 

HP- Open View 

 

Especificações técnicas - Sistema de alimentação semafórico móvel, com saída em 

corrente alternada (Nobreak) para equipamentos semafóricos. 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nobreak para semáforos, 600 VA / 500 Watts, tecnologia Line Interactive Senoidal, 

Isolado, conforme definição estabelecida na Norma ABNT NBR 15014 acomodado em 

um único GABINETE IP54 com UNIDADE NOBREAK e BANCO DE BATERIAS, 

com os seguintes requisitos: 

 

1 – GABINETE IP54 

1.1 -    Gabinete montado em suporte sobre rodas para fácil transporte.                       

1.2 -    Ventilação forçada com filtro de poeira na entrada de ar e controle termostático 

para o ventilador por temperatura ou tempo.                                                               

1.3 -    Temperatura ambiente mínimo 0° - máximo 45°.                                               

1.4 -    Umidade relativa do ar 0% a 95%.                                                                    

1.5 -    Estrutura em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática com proteção 

UV, na cor cinza.                                                                                                          

1.6 -    Fechadura dupla, com chaves, com o mesmo segredo, vale para todos os 

gabinetes fornecidos.                                                                                                   

1.7 -    Vedação da porta com borracha.               

1.8 -    Grau de proteção mínimo IP 54 conforme NBR IEC 60529.          

1.9 -    Entrada e saída dos cabos do gabinete IP 54 com prensa cabos. 
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2 – UNIDADE NOBREAK 

2 .1– TENSÃO DE ENTRADA 

2.1.1 - Tensão nominal monofásica: 120 VAC (F + N + T).                                        

2.1.2 - Variação admissível +/- 20% da tensão nominal.                        

2.1.3 -  Frequência 60 Hz senoidal.                      

2.1.4 - Variação da frequência admissível: +/- 5%. 

 

2.2 – TENSÃO DE SAÍDA 

2.2.1 - Forma de onda senoidal.                 

2.2.2 - Tensão nominal monofásica 120 VAC (F + N + T).                                           

2.2.3 - Variação admissível +/- 6% da tensão nominal.                                              

2.2.4 - Frequência 60 Hz senoidal.                                                                              

2.2.5 - Variação da frequência admissível em modo bateria: 0,05%. 

2.2.6 - Distorção harmônica total (DHT) menor que 5% para carga linear.                       

2.2.7 - Rendimento superior a 80% a plena carga.                                                              

2.2.8 - Saída isolada galvanicamente da entrada com transformador isolador.                   

2.2.9 -  Fator de potência na saída maior que 0,80. 

 

2.3 MEDIÇÕES E INDICAÇÕES 

2.3.1 - Em display de cristal líquido (LCD) com back light)                                             

2.3.1.1 - Potência de saída em VA e Watts.                                                                      

2.3.1.2 - Tensão de entrada em Volts CA.                                                                    

2.3.1.3 - Tensão de saída em Volts CA.                                                                 

2.3.1.4 - Tensão da bateria em Volts CC.                                                              

2.3.1.5 - Temperatura interna em graus Celsius (°C).                                               

2.3.1.6 - Bateria descarregada.                                                                

2.3.1.7 - Bateria carregada.                        

2.3.1.8 - Tempo de autonomia restante. 
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3 - BANCO DE BATERIAS 

3.1 - Banco de baterias isolado galvanicamente da entrada.                    

3.2 -  Autonomia do nobreak operando com 400 W mínimo de 06 horas.                      

3.3 - Sistema de recarga e flutuação controlado automaticamente.                    

3.4 - Tempo de recarga < que 12 horas para 90% da bateria descarregada.                    

3.5 - Banco de baterias seladas VRLA.                                                                         

3.6 - Proteção através de disjuntor eletromagnético ou fusível.                                        

3.7 -  Compensação da tensão de flutuação em função da temperatura das baterias. 

 

4 - PROTEÇÕES DO CONJUNTO 

4.1 - Subtensão e sobretensão na entrada e saída.                                         

4.2 - Contra descarga total da bateria com religamento no retorno da rede.                  

4.3 - Curto-circuito na saída do Nobreak com religamento automático.           

4.4 - Sobretemperatura na unidade Nobreak.                                                                       

4.5 - Proteção de entrada com disjuntor eletromagnético. 
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5 – PEDESTAL PADRÃO CURITIBA “MODELO” 
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1 CARACTERÍSTICAS 

1.1 GENERALIDADES 

O Sistema de Prioridade Seletiva, SPS52, tem por objetivo detectar um veículo que possua um 

transmissor (TAG), através de sua passagem por um laço indutivo. A detecção é exteriorizada através de 

contatos NA de relés ou via comunicação RS485. Até oito códigos diferentes para TAG podem ser 

detectados e exteriorizados por contato seco e/ou RS485. Além da detecção do TAG, também é feita a 

detecção magnética do veículo, para a qual há um contato NA específico e o envio do evento pelo canal de 

comunicação. 

Chaves do tipo dip switch, servem para definir as configurações do sistema como: códigos 

detectáveis, sensibilidade para detecção dos códigos, tempos de aquisição, rigor da filtragem, sensibilidade 

para detecção do magnético, endereçamento para rede de comunicação RS485 e deslocamento de 

freqüência para evitar interferência entre laços próximos. 

Várias informações sobre o funcionamento do sistema são mostradas através dos leds indicativos 

no painel frontal. 

 

1.2 INTERFACE COM O USUÁRIO 

 A figura abaixo serve de referência para as explicações no texto relativas à interface com o usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 chaves ON/OFF  
para  configurações 

Estado das saídas 
dos relés 

Leds para indicar: 
Auto-teste e diagnóstico 

Presença do TAG 
Potência de HF 

VU: 
Indicação de 

confiabilidade 

Configuração de 
endereços para RS485 

 

Sensibilidade da recepção 
para prioridade seletiva 
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O painel frontal apresenta as chaves de configuração e os leds de visualização de estado, como segue: 

Indicação de status - led vermelho, “status” 

Indicação da presença da 
frequência do TAG 

- led verde, “TAG” 

Indicação de um sinal de HF 
presente 

- led verde, “H F”. 

Medida da confiabilidade de 
aquisição 

- leds vermelho, amarelo e verde, “VU”. 

Acionamento das saídas dos 
relés 1, 2, 3, 4 e 5 

- leds vermelhos, “1 2 3 4 5” 

Chaves dip switch:  

       - chaves 1 e 2 4 níveis de tempo de aquisição 

       - chaves 3 e 4 4 níveis para rigor da filtragem 

       - chaves 5, 6, 7 e 8 seleção dos códigos ativos 

       - chave 9 reservado 

       - chaves 10, 11 e 12 sensibilidade da detecção do magnético 

 

1.3 FUNÇÕES DAS CHAVES 

DIP SWITCH 12 

Chaves 1 e 2: Tempo de Aquisição 

 Setado para “LONGO”, terá uma maior confiabilidade na detecção do sinal do TAG. Para aplicações 

com pouca perturbação, a opção “CURTO” pode ser usada. 

 Curto Médio Curto Médio Longo Longo 

Chave 1 OFF ON OFF ON 

Chave 2 OFF OFF ON ON 

 

Chaves 3 e 4: Rigor de Filtragem 

 O Rigor de Filtragem define o grau de certeza ao certificar a detecção do TAG. Uma filtragem 

“FRACA” implica num baixo número de contagens corretas durante o período de aquisição. Uma filtragem 

“FORTE” implica num alto número de contagens corretas durante o período de aquisição. 

 

 Fraco Moderado Fraco  Moderado Forte  Forte 

Chave 3 OFF ON OFF ON 

Chave 4 OFF OFF ON ON 
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Chaves 5 a 8: Seleção de Códigos Detectáveis 

 Em função da limitação no número de saídas de relés, 4 entre os 8 códigos precisão ser 

selecionados através das chaves de 5 a 8. No entanto, apesar da seleção das chaves, para as informações 

que transitam na RS485 sempre estará disponível a detecção dos 8 códigos possíveis gerados pelo TAG. 

 Para as saídas dos relés, vale o descrito abaixo: 

 

Chave Relé Chave em OFF Chave em ON 

5 1 Código 1 Código 5 

6 2 Código 2 Código 6 

7 3 Código 3 Código 7 

8 4 Código 4 Código 8 

 

Chave 9: Reservado 

 Reservado para uso futuro, opções sob demanda de cliente, etc. 

 

Chave 10, 11 e 12: Níveis de Sensibilidade Para Det ecção Magnética 

 Permite a configuração de um entre oito níveis para a sensibilidade na detecção de massa 

magnética. Observe a tabela abaixo: 

 

 
Nível 1 

(mínimo) Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8 
(máximo)  

Chave 10  OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

Chave 11  OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

Chave 12  OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

 

 

DIP SWITCH 4 

 Permite a seleção de 1 entre 16 possíveis endereços para a rede de comunicação RS485. 

Endereço Chave 1 Chave 2 Chave 3 Chave 4 

1 OFF OFF OFF OFF 

2 ON OFF OFF OFF 

3 ~ 15 .   .   . 

16 ON ON ON ON 
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DIP SWITCH 2 – INTERNO 

 Retirando-se a tampa do gabinete do SPS52, é possível ter acesso à chave dip switch com duas 

posições. Essa chave possibilita o desvio da freqüência de oscilação do laço de modo a impedir 

interferências entre laços próximos. Na figura abaixo temos a localização da chave dip switch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desvio de Frequência  Chave 1 Chave 2 

Sem desvio OFF OFF 

1 unidade de desvio ON OFF 

2 unidades de desvio OFF ON 

3 unidades de desvio ON ON 

 

 

1.4 SAÍDAS DOS RELÉS 

 Cinco relés definem as saídas NA (Normalmente Aberto) para indicação de presença de códigos ou 
magnético. 
 
Relé 1, seleção através da chave 5 do dip 12, atua na passagem de código 1 ou 5. 
Relé 2, seleção através da chave 6 do dip 12, atua na passagem de código 2 ou 6. 
Relé 3, seleção através da chave 7 do dip 12, atua na passagem de código 3 ou 7. 
Relé 4, seleção através da chave 8 do dip 12, atua na passagem de código 4 ou 8. 
Relé 5, atua na passagem de massa magnética. 

Dip Switch para ajuste de 
desvio de freqüência do laço. 

Conector da RS485. 
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1.5 LIGAÇÃO DA RS485 

 A ligação da rede de comunicação RS485 é feita através de um conector presente na placa de 

circuito impresso. Tal conector pode ser acessado retirando-se a tampa do gabinete. O cabo, par metálico 

para a comunicação, é acomodado através de uma abertura própria na lateral. Observe a figura abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 CONECTOR PADRÃO 11 PINOS 

  Na tabela abaixo, temos a pinagem do conector 11 pinos. 
 

Pino Descrição 

1 Presença magnética – CONTATO NA 

2 Alimentação - GND 

3 Cód. 1 ou 5 - CONTATO NA 

4 Cód. 2 ou 6 - CONTATO NA 

5 Cód. 3 ou 7 - CONTATO NA 

6 Cód. 4 ou 8 - CONTATO NA 

7 LAÇO 

8 LAÇO 

9 Alimentação +12Vdc 

10 Comum dos contatos NA 

11 Não conectado 

 

Conector da RS485. 
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1.7 SEQUÊNCIA DE INICIALIZAÇÃO 

Durante a inicialização, o led de “status” dá uma indicação da freqüência do laço. O número de 

piscadas mais lentas, indica o número da dezena do valor da freqüência em kHz. O número de piscadas 

mais rápidas, indica o número da unidade do valor da freqüência em kHz. 

Uma situação de laço aberto, é indicada com o led de “status” piscando 3 vezes. 

Um curto-circuito no laço, é indicado com o led de “status” piscando 4 vezes. 

 

 
1.8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Frequência 133KHz. 

Tecnologia Detecção magnética e seletiva através de laço indutivo. 

Indutância do laço Mínima = 40uH e Máxima = 1500uH. 

Saídas 
Por contato seco do tipo NA (normalmente aberto). 
Através de comunicação RS485. 

Potência dos contatos 3A 250Vac, 3A 30Vdc. 

Tensão de alimentação 12Vdc. 

Consumo Menor que 1W. 

Temperatura de armazenamento -40ºC a +85ºC. 

Temperatura de funcionamento -30ºC a +70ºC. 

Vedação IP40. 

Dimensões 45x87x112mm. 

Peso 170g. 

Fixação Em soquete padrão 11pinos com encaixe em trilho DIN. 

Regulagens Através de chaves e potenciômetro. 

Indicações visuais 
Diagnóstico, freqüência do laço, estado das saídas, presença 
de TAG. 

Distância entre laço e receptor Até 150 metros. 

 



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

INSTALAÇÃO DE SENSOR VEICULAR: “LAÇO” INDUTIVO INTRUSIVO 
 

1) OBJETO 
 
A presente especificação tem por finalidade estabelecer normas e exigências 

relativas à instalação de sensores veiculares, tipo “laço” indutivo intrusivo, 
com fornecimento de materiais, para operação junto aos equipamentos 
controladores eletrônicos de tráfego do Parque Semafórico de Curitiba/PR. 

 
2) SERVIÇOS E MATERIAIS INCLUSOS 

 
A contratada deverá contar com todos os veículos, maquinários, 

equipamentos, EPI´s, EPC´s, além de fornecer os materiais necessários para a 
instalação completa de sensores veiculares, tipo “laço” indutivo intrusivo, conforme 
itens abaixo: 

 Serviço completo de instalação do sensor veicular propriamente dito; 

 Fornecimento de cabo condutor específico para efeito indutivo; 

 Fornecimento cabos de comunicação para transmissão do sinal até o 
controlador 

 Serviço de abertura de valas que se fizerem necessárias em calçadas, 
passeios e ciclovias; 

 Instalação subterrânea de eletrodutos e caixas de passagem, interligando os 
sensores ao controlador de tráfego indicado; 

 Isolamento de emendas via mufla de resina; 
 

Entende-se por “instalação completa” a interligação até o controlador 
semafórico de tráfego indicado em cada demanda 

O fornecimento de eletrodutos e caixas de passagem ficará por conta da 
contratante, devem os mesmos serem retirados junto a Gerência de Implantação de 
Semáforos – TREG-4G, no endereço da R. Reinaldo Pazelo, 1642, bairro Santa 
Quitériaa, Curitiba, Paraná. 

Todos os demais materiais necessários ao ideal cumprimento dos serviços, 
além de custos e encargos com transporte e carregamento dos materiais do 
endereço da TREG-4G até o local de cada serviço ficarão por conta da contratada. 

 
3) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1) Instalação de dutos subterrâneos 
 
Na instalação de dutos sob passeios, como é o caso de interligação de 

controladores de semáforos coordenados, o duto a ser assentado no fundo da vala 
regularizada e compactada, deverá estar a uma profundidade de 50 cm do nível do 
passeio. A cada 25 metros de travessia (lance máximo), deverá ser intercalada uma 
caixa de passagem padrão CTA (40x40x40 cm) ou (60x60x40 cm), assentada sobre 
uma camada de 15 cm de brita #2 (ver pranchas de ilustração). Nesse caso, será 
permitido o uso de conexões apropriadas, de mesma marca e linha, para a 
continuidade do duto. Sobre o duto assentado, deverá a CONTRATADA identificá-lo 
com fita plástica amarela com a inscrição “ATENÇÃO - CABO DE DADOS – PMC-



SETRAN-CTA”, nos casos de rede de comunicação, depositada no eixo da vala, 
após a compactação de 15 cm de camada de terra, aproximadamente a 10 cm do 
nível do passeio, bem como envolvendo a tubulação, na ordem de uma volta (um 
passo) para cada 3m de duto. 

Na instalação de dutos sob passeios ou em asfalto, para comunicação de 
dados através de fibra óptica, o duto a ser assentado no fundo da vala regularizada 
e compactada, deverá estar a uma profundidade de 80 cm do nível do passeio. A 
cada 50 metros de travessia (lance máximo), ver pranchas de ilustração. Nesse 
caso, será permitido o uso de conexões apropriadas, de mesma marca e linha, para 
a continuidade do duto. Sobre o duto assentado, deverá a CONTRATADA identificá-
lo com fita plástica amarela com a inscrição “ATENÇÃO – FIBRA OPTICA DE 
DADOS – PMC-SETRAN-CTA”, nos casos de rede de comunicação, depositada no 
eixo da vala, após a compactação de 15 cm de camada de terra, aproximadamente 
a 10 cm do nível do passeio, bem como envolvendo a tubulação, na ordem de uma 
volta (um passo) para cada 3m de duto, conforme especificado no anexo I – caixa de 
passagem modular tipo 1. 

Nos casos de cruzamentos adjacentes, comandados por controlador único, as 
travessias em passeios, do controlador de semáforo até os grupos focais, serão 
instaladas com dutos de diâmetro mínimo de 75 mm, conforme descrito 
anteriormente e recobertos (envelopados), com concreto de fck>80 Kgf/cm2, traço 
aproximado de 1:3:5. 

Nos trechos onde houver a coincidência de dutos destinados à ligação de 
grupos focais e de cabos de comunicação da rede de dados, estes deverão 
obrigatoriamente ser disposto em duto específico, de diâmetro não inferior a 50 mm. 

Em caso de travessias em canteiros ou gramados, os procedimentos serão os 
mesmos ora descritos para implantação de dutos sob passeios. 

Quando se tratar de abertura de valas e assentamento de dutos em acessos 
de veículos através de guias rebaixadas, deverá ser feito um envelopamento do duto 
com concreto fck > 100 kgf/cm2, na extensão da largura do acesso ou guia 
rebaixada, após a compactação do solo, em espessuras de argamassa não 
inferiores a 8 cm da face inferior e superior do duto. Para a reconstituição do 
passeio, nesses casos, deverá ser adotado os mesmos procedimentos operacionais 
descritos no item 7.2.1, sem a aplicação da emulsão asfáltica. 

A implantação de caixas de passagem a ser feita nos locais demarcados, 
deverá ser feita conforme padrão especificado, cumprindo-se os seguintes 
procedimentos: 

 após a escavação realizada, profundidade de 75 cm do nível do passeio, 
deverá ser assentado camada de pedra britada, #2, com espessura de 
camada de 15 cm; 

 acima desta camada, deverão ser assentados, a parte inferior da caixa de 
passagem, a caixa de passagem e sua vedação superior. Na implantação 
das mesmas, deverá ser levada em conta, pela CONTRATADA, a 
declividade do passeio existente. 
 
O fechamento de cada caixa quanto a sua estanqueidade, no caso de caixas 

de com tampa superior em concreto, deve ser feito através de rejunte de argamassa 
de cal e areia, nas quatro laterais da tampa; essa somente poderá ser selada após 
vistoria e testes de operação do semáforo, e sua aceitação por parte da fiscalização 
da Contratante. 



Em geral, a recomposição do calçamento dos passeios e gramados após o 
preenchimento das valas, deve atender às mesmas características que 
apresentavam originalmente, seguida de limpeza e retirada de entulhos gerados 
pelos serviços contratados.  

Orientações preparadas com o propósito de instalação de laços em sistemas 
de detecção de veículos ou para sistemas de detecção de trens. A maioria dos 
procedimentos descritos aqui não são novos, e representam os melhores 
conhecimentos e as mais bem sucedidas experiências de profissionais e órgãos 
municipais.  

Como ajuda adicional para o pessoal envolvido em sistemas de detecção de 
veículos por laços indutivos, a forma geométrica do laço deverá ser preparada 
previamente. Os serviços manuais de instalação do laço deverão ser realizados por 
pessoal técnico especializado neste tipo de instalação, assim como a instalação 
eletrônica e manutenção técnica. A importância de um bom projeto, instalação e 
manutenção são fundamentais para um eficiente sistema de controle de trafego 
baseado em sistema de detecção de veículos. 

O posicionamento e dimensionamento correto dos laços é um fator muito 
importante para obtermos o máximo de desempenho e confiabilidade do sistema de 
estatística e geração de tabelas dinâmicas. 
 

3.2) Técnicas de instalação 
 
Usar materiais adequados a cada tipo de utilização. Embora os materiais 

usados em instalações de laços em pavimentos de ruas ou estradas sejam de 
materiais de uso corrente, as condições de operação são muito mais críticas em 
função das altas freqüências envolvidas que podem variar de 60 Hz a 100 KHz. 
Conexões soltas ou frouxas podem causar intermitências ou curto-circuitos. Como 
nenhuma indicação visual ocorre nestes casos, a perda de sua função é clara e o 
sistema de detecção não funcionará corretamente. Esta perda de função e 
informações são muito mais críticas em sistemas de detecção de composições 
ferroviárias pelos riscos que oferecem pela ausência da sinalização. A instalação 
dever ser supervisionada e inspecionada continuamente. 

Deve-se assegurar de que a alimentação e os cabos do laço não possam 
mover-se. Prática de instalação, desenho, direção, indutância e capacitância devem 
ser mantidos. Estabilidade física do laço e modo de alimentação do mesmo são 
imperativos. Os itens seguintes são considerados fundamentais para melhores 
resultados: 

 

 O local onde serão implantados os novos laços deve estar limpo. 

 As conexões do laço e do cabo do laço deverão ficar em caixas de passagem 
situada fora da pista de rolamento e perpendicular ao laço para facilitar a 
ligação. Esta caixa de passagem deve estar situada em local seco e possuir 
sistema de drenagem, com tampa identificada (CTA). 

 Evitar a implantação das caixas de passagem e dutos na área compreendida 
entre o alinhamento predial e a 2,00 m deste – área destinada as redes de 
abastecimento de água e coletora de esgoto.  

 Não deve-se instalar laços em local de parada de ônibus, estacionamento de 
carros, curvas, guia rebaixada etc. 

 A trança do laço deve ser estável e fixadas com fita de alta-fusão ou fita 
plástica de PVC e a ligação do cabo do laço deve ser feita com resina ou 



selante do tipo Scotchkote. A emenda deverá ser envolvida por mufla de 
resina e o cabo do laço que vai até o controlador de tráfego deverá ser 
soldada com estanho, a fim de evitar mal-contato. 

 Cabos flexíveis (multi-fios) são preferíveis ao invés de cabos rígidos de 
maneira a evitar o efeito de perdas. Conexões em cabos rígidos são 
desaconselháveis pelo efeito de oxidação o que pode resultar em conexão 
intermitente. 

 O cabo do laço deve ser contínuo desde a sua saída da caixa de passagem 
até a sua volta, considerando aí as voltas necessárias ao laço (geralmente 3 
voltas).  

 O cabo utilizado para confecção do laço deve ter o isolante tipo polietileno e 
seção mínima de 2,5 mm2, salvo projeto específico do contratante. Evitar 
dobras e abrasões que possam causar perda da variação dielétrica dos 
cabos. O cabo indicado para a instalação do laço em pavimento asfáltico 
deve ser de classe de encordoamento 5 (extraflexível), unipolar, área 
condutora 2,5 mm2, atendendo a NBR7288. 

 As espiras dos laços devem ser montadas na mesma direção de laços 
adjacentes em um sistema de múltiplos laços. Laços adjacentes devem ficar 
espaçados de um mínimo de 0,90 m (noventa centimetros). 

 As conexões série/paralelo do laço, quando for o caso de múltiplos laços, 
devem ser feitas na caixa de passagem ou no gabinete do controlador e 
nunca no pavimento. 

 Fugas devem ser medidas durante o processo de instalação. Resistência 
menor do que 10 megaohms na instalação são motivo para rejeição da 
instalação e de ações corretivas. Medições de indutância e capacitância são 
também desejáveis. 

 O selante (normalmente utiliza-se emulsão asfáltica) das cavidades do laço 
deverá ter características compatíveis com os movimentos de contração e 
expansão do pavimento. O selante deverá encapsular completamente os fios 
do laço de maneira a inibir os movimentos causados pela vibração do 
pavimento. Aplicação do selante somente no fundo e topo da cavidade do 
laço não são aceitáveis. O uso de areia como preenchimento é uma atitude 
que nunca deverá ser aceita.  

 O cabo deverá ser protegido por corda tipo sizal, para que o selante não 
encoste diretamente no cabo do laço e venha a danificá-lo. 

 O duto, metálico ou plástico, na caixa de passagem, deve ter inclinação 
suficiente que possa haver a drenagem da umidade por gravidade. 

 O cabo utilizado para ligar o laço da caixa de passagem até o controlador 
semafórico deverá ser CCE APL 50 x 2mm – 50 x 4mm ou 50 x 6 – conforme 
numero de laços confeccionados. 

 Após a confecção dos laços, sua medida deverá ser de 90μH ( com  +/- 10% 
de tolerância) 

 Evitar a instalação de laços próximo a locais de grande massa metálica, 
tubulações de ferro fundido de concessionárias, etc., visto que essas massas 
metálicas tem efeito imprevisível sobre a performance do laço. No caso laços 
indutivos instalados sob o lastro, em ferrovias, a distância laço/trilho assim 
como dimensões do laço, são fatores que deverão ser levados em 
consideração. 



 
3.3) Cavidades do laço 
 
A instalação de laços indutivos deve ser feita em pavimentos rígidos e 

estáveis como pavimentos realizados com CBUQ ou concreto. Pavimentos instáveis 
e flexíveis como os anti-pó não são indicados para instalações de sistema de 
detecção por laços indutivos. O corte das cavidades dos cabos do laço deve ser feita 
com máquina de corte apropriada, sejam elétricas ou com motores a explosão.  

Os motores elétricos têm demonstrado maior confiança para tais serviços. A 
profundidade da cavidade do corte deve ser tal que a última volta do laço fique a 
aproximadamente a 25 mm da superfície do pavimento.  

A profundidade é determinada pelo número de voltas e espessura do cabo 
acrescida de uma pequena tolerância para a colocação do selante no fundo da 
cavidade. A espessura da fenda é também função da espessura do cabo, acrescido 
de uma pequena largura para penetração do selante, e não dever ser excessiva que 
torne difícil a estabilidade de cada volta.  

A espessura da fenda pode ser conseguida com a adição de um ou mais 
discos adiamantados na máquina de corte. Quando o laço for instalado em 
pavimentos asfalticos novos o mesmo pode ficar abaixo da camada final do 
pavimento. 

Obs.: Profundidade do corte 80mm (+/- 10% de tolerância) 
 

3.4) Demarcação e posição do laço 
 

 
Instalação de laços apropriados ao tamanho do veículo tem melhor 

desempenho. Evitar profundidades da fenda excessiva. Não instalar laços próximos 
a juntas de dilatação do pavimento, pois os movimentos de contração e expansão 
podem fraturar os cabos e causar deterioração do material selante. O desenho do 
laço no pavimento pode ser feita através de linhas de giz branco ou através de 
gabaritos de papelão e tinta spray, resistente a água utilizada como resfriamento do 
disco de corte.  

Embora desenhos retangulares sejam os mais recomendados, variações 
como formas circulares e diamante são permitidas em situações justificáveis. É 
conveniente lembrar que o poder de sensibilidade e eficiência do laço é maior 
quando o mesmo é projetado para tipo comum ou tipo padrão de veículos. 
 
 
 



3.5) Preparativos para instalação do laço. 
 

Limpar as fendas cuidadosamente: limpeza de detritos e retirada de umidade 
da fenda são princípios básicos para uma boa instalação. Após o corte das 
cavidades das fendas do laço, as mesmas deverão ser limpas com ar comprimido 
com pressão mínima de 125 psi. Sob nenhuma circunstância é permitido a presença 
de umidade na cavidade. A instalação de laços em pavimentos novos de concreto 
não são recomendados em função de contrações do material neste período, assim 
como da umidade e vapores químicos que podem afetar os isolante e selantes do 
laço. Nenhuma areia é permitida na fenda para absorver umidade ou como material 
de enchimento dos cabos. 

Os cortes dos cantos do laço devem ser feitas na diagonal (aproximadamente 
45o) para evitar cantos vivos que possam danificar os cabos. Na instalação as 
rebarbas resultantes do corte da serra devem ser aparadas para evitar a perda do 
isolante do cabo. Se conduites ou tubos são usados entre o laço e a caixa de 
passagem do laço, a sobra dentro da caixa deve ser o suficiente  para evitar a 
infiltração e o retorno da umidade para o laço. Em geral o uso de conduites desta 
maneira é uma potencial armadilha e o recomendado é não usá-lo. O uso de areia 
para absorver umidade é justificável de tal forma que a mesma não entre em 
contacto com os cabos do laço. 

 
3.6) Instalação dos cabos 
 
Esta é uma das partes mais importantes da instalação. Qualquer precaução 

extra tomada nesta fase será recompensada no futuro. Cada passo listado abaixo é 
essencial bem como a formação de uma boa equipe constituída de dois ou três 
homens apropriadamente instruídos. Depois de cortada a fenda do laço, um dos 
elementos fica segurando firmemente segmento inicial dos cabos. O segundo 
elemento dispões  os cabos e um terceiro elemento faz a deposição do selante. 

Colocar uma camada de aproximadamente 5-6 mm de selante no fundo da 
cavidade. Isto é suficiente para proporcionar um bom suporte para o cabo. 

Estender a extremidade do cabo além da caixa de passagem (aproxidamente 
2 m) sem entretanto inserir este segmento do cabo nas fendas. A sobra, além da 
caixa de passagem, deve ser proporcional à distancia do laço à caixa. Cortes 
extensos no pavimento, do laço à caixa (comprimento da seção passiva), devem 
proporcionar a esta sobra acréscimos significativos. 

Disponha cuidadosamente a primeira volta do laço com o auxilio de uma 
vareta de madeira macia; não use instrumentos cortantes tais como chave de fenda. 
Deposite cuidadosamente o elemento vedante 

Faça a primeira volta com uma aplicação suficiente de selante para preencher 
a cavidade de ambos os lados do cabo, sem entretanto cobrir o topo. 

Prossiga em cada volta seguinte com a aplicação de selante em cada lado até 
que o número de voltas projetado seja completado.  

Direcione então o restante do cabo paralelamente ao trecho inicial do mesmo 
e corte-o de maneira que tenham o mesmo comprimento. 

Enrole os dois cabos de forma a obter um par trançado, procure obter uma 
transa simétrica de cerca de 10 voltas por metro. 

Proceder da mesma forma como indicado nos itens anteriores, quanto ao 
selante. 



Coloque o par trançado na cavidade e na caixa de passagem. Meça e anote a 
resistência do laço em relação à terra. 

O cabo deverá ser protegido por corda tipo sizal, para que o selante não 
encoste diretamente no cabo do laço e venha a danificá-lo. 

Se a resistência em relação a terra medir 10 MOhms ou mais, complete a 
cavidade da fenda com selante. Não prossiga se esta resistência for menor do que 
10 Megaohms. Refaça os cabos completamente se a resistência estiver incorreta. 
Não tente fazer reparos.  

O correto dimensionamento de um laço trará resultados satisfatórios os 
sistema, pois com eles  podemos obter estatísticas de tráfego, contagem, ocupação, 
fluxo de saturação e velocidade. A má instalação fará colocar em risco todo trabalho 
de engenharia. 
 

3.7) Projeto do laço 
 

O sistema para ser eficiente deve atender a todas as condições. O projeto 
deve considerar uma série de fatores para se obter a máxima sensibilidade, 
confiança e manutenção mínima. O projeto deve considerar as altas freqüências de 
ressonância envolvidas (indutância e capacitância) e a atender os requisitos do 
controlador de tráfego. São fatores a serem considerados: 

 Posição do laço 
 Tipo do controlador 
 Velocidade de aproximação 
 Movimentos de conversão 
 Coordenação 
 Prioridade 
 Veículos adjacentes 
 Abrangência do laço 
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1. LISTA DE SIGLAS 

 

1.1. CTA – Controle de Tráfego em Área 

 

2. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) OBJETO(S) 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1 Botoeira de comando para acionamento de semáforos de pedestres, conforme 

especificações URBS. 

 

3. APLICAÇÃO 

 

3.1. Esta especificação técnica tem validade para todas as Botoeiras de Comando utilizadas 

nos Controladores Eletrônicos de Tráfego do Parque Semafórico de Curitiba. 

 

4. DESENHO DO EQUIPAMENTO E/OU COMPLEMENTARES 

 

4.1. Os desenhos dos equipamentos listados nesta especificação encontram-se nos ANEXO 

I, II e III. 

 

5. NORMAS E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS  

 

5.1. A LICITANTE vencedora deverá apresentar, no ato do certame, laudos técnicos 

atestando o cumprimento de cada norma elencada a seguir, sendo os mesmos 

executados por laboratórios de comprovada idoneidade, utilizando-se de equipamentos 

para ensaios de rastreabilidade dentro dos prazos de vencimento perante o INMETRO. 

5.2. A não apresentação ou inconformidade de tais documentos acarretará a 

desclassificação imediata da LICITANTE. 

5.3. Norma a serem atendida pelo objeto desta especificação: 

 Item 1: NBR IEC 60529 – Graus de proteção para invólucro de equipamentos 

elétricos. 

6. DESCRIÇÃO COMPLETA DO(S) OBJETO(S) 

 

6.1. Grau de proteção: IP40 para a parte externa frontal e IP00 para a parte interna traseira. 

6.2. Construção em ABS preto. 

6.3. Espessura mínima do painel de 1mm e máxima de 6mm. 

6.4. Bitola máxima de fio de 2,5mm
2
 e mínima de 0,75mm

2
. 

6.5. Torque recomendado para aperto de 0,90Nm. 

6.6. Suportar corrente térmica mínima de 10A. 
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6.7. Tensão mínima de suporte para contato de dupla ruptura de 60Vcc. 

 

                          Tabela de Especificação Elétrica

Tipo de Carga Tensão V Corrente de uso A Poder de Ruptura A

24 8 60

CA 48 6 50

qualquer valor de Cos Φ 120 5 40

220 2,5 15

380 1,2 10

24 8 10

CC 48 4 7

Carga Resistiva 125 2 3,2

250 0,8 1,7

24 4 8

CC 48 2 4

Carga Indutiva 125 0,8 1  
 

7. IDENTIFICAÇÃO 

 

7.1. Não há necessidade de identificação no próprio equipamento. 

7.2. A identificação do processo de licitação, nome da contratante, nome da contratada, 

identificação do produto e quantitativo deve ser feita na caixa de entrega. 

 

8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

 

8.1. Não será necessária apresentação de amostras, sendo que uma inspeção visual será 

realizada no ato da primeira entrega programada. 

8.2. A inspeção visual será realizada conforme recomendação das respectivas normas para 

cada objeto. 

8.3. Em caso de inconformidade encontrada em algum dos objetos, a LICITANTE 

vencedora contará com um prazo máximo de 48 horas a partir do prazo para a primeira 

entrega programada para realizar a entrega do objeto em conformidade com o exigido 

nesta ETU. 

8.4. Em caso de descumprimento das exigências dos itens 8.1, 8.2 e/ou 8.3, a LICITANTE 

será considerada desclassificada. 

 

9. ACONDICIONAMENTO  
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9.1. O fornecedor deve garantir que a embalagem do material preserve seu desempenho e 

suas funcionalidades durante o transporte, movimentação e armazenamento. Sempre 

que necessário, deve informar as condições especiais de transporte, movimentação e 

armazenamento.  

9.2. A embalagem deve ser elaborada com material reciclável. Não será aceito embalagens 

elaboradas com poliestireno expandido, popularmente conhecido como “isopor”. 

9.3. Não acondicionar objetos metálicos em embalagens de papel ou “papelão”. 

 

10. REQUISITOS AMBIENTAIS 

 

10.1. No processo de produção deve ser minimizada ou evitada a geração de impactos 

ambientais negativos. Caso esta atividade produtiva se enquadre na Resolução 

CONAMA Nº 237 de 19 de dezembro de 1997, o fornecedor deverá apresentar uma 

cópia da Licença Ambiental de Operação (LO), para a homologação deste material. 

10.2. Para a homologação o fornecedor deve apresentar, em até 30 dias contado a partir da 

data de assinatura do contrato, descrição de alternativa(s) ambientalmente 

regulamentadas para descarte do material após o final de sua vida útil. 

 

11. PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA 

11.1. O cronograma de entregas será exposto logo após a assinatura do contrato. 

11.2. A LICITANTE vencedora deverá ser apta a fornecer no mínimo 1/6 do quantitativo 

total de cada objeto a cada 30 dias, contados a partir da data do certame, sendo que o 

cronograma exposto pela URBS respeitará tal requisito. 

11.3. As entregas deverão ser feitas nas dependências do Almoxarifado da URBS, situado 

na Av. Affonso Camargo, nº330, Rodoferroviária, Bairro Jardim Botânico, Curitiba, 

Paraná. 

11.4. Atraso e/ou inconformidade na primeira entrega programada serão tratados conforme 

exposto no item 8 desta ETU. 

11.5. Atrasos e/ou inconformidade em qualquer uma das demais entregas programadas 

acarretará em multas prevista em edital. 

 

12. GARANTIA 

12.1. A garantia mínima dos equipamentos fornecidos deverá ser de 12 meses, contados a 

partir da(s) data(s) de entrega. 
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1. GRUPOS FOCAIS SEMAFÓRICOS   
 

a. Introdução 
 

Esta especificação técnica tem por objetivo determinar os aspectos 
construtivos dos grupos focais semafóricos veiculares e para pedestres, 
materiais de fixação, máscaras e outros materiais acessórios. 

 

b. Definições 

 

b.1) Grupo Focal ou Semáforo:  
      
Entende-se por Grupo Focal o conjunto obtido pela montagem de um ou mais 
focos luminosos com suas faces voltadas para o sentido do movimento da via, 
sendo composto de três indicações luminosas: vermelha, amarela e verde 
para os grupos focais veiculares e duas indicações luminosas: verde e 
vermelha para os grupos focais de pedestres. Tem por função a alternância 
do direito de passagem de correntes veiculares ou de pedestres numa 
interseção ou seção de via. 
 

b.2)  Foco semafórico  
 
É um elemento modular, independente e intercambiável, constituído entre 
outros, por uma caixa blindada e uma fonte de luz. Este elemento deve 
fornecer a informação através da indicação luminosa aos condutores de 
veículos e aos pedestres. 

 

b.6) Módulo LED  
 

  
Fonte de luz formada por um conjunto com base em diodos emissores de luz 
(LED – do inglês, Light Emitting Diode), sendo um produto único. 
 

 

b.7) Cobre Foco  
 
Elemento destinado a diminuir a incidência de luz de fonte externa na lente, 
conhecido também como pestana. 
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b.8) Anteparo  
       
Painel opaco justaposto ao grupo focal, destinado a destacá-lo através de 
contraste com a paisagem do entorno, visando melhorar sua visualização. 
 

b.9) Dispositivos de fixação  
        
Conjunto de elementos destinados a sustentação de um foco semafórico ou 
de um grupo  focal em colunas, braços projetados, cordoalhas e outros. 
 

b.10) Caixa  
 
Elemento estanque dotado de uma portinhola, o qual acondiciona os módulos 
LED e acessórios. A caixa através de dispositivos específicos deve permitir o 
acoplamento com outras unidades do mesmo modelo. 

 

b.11) Posição das indicações Semafóricas 

 
O semáforo deverá ser montado com a posição das cores conforme 
determina o Código Brasileiro de Trânsito e seus regulamentos. 

 
c. Requisitos Físicos e Mecânicos 

     
Cada   semáforo  deve   consistir   da   montagem  de  um  ou   mais   focos 
semafóricos. 
 
Cada foco semafórico consiste de uma caixa, uma porta, um módulo LED, 
com as vedações necessárias e deverá ser provido de pestana, sendo capaz 
de operar satisfatoriamente tanto no eixo vertical como no horizontal. 
 
Os focos semafóricos devem ser juntados de maneira a providenciar 
integridade mecânica e proteção contra poeira e umidade, devendo ser 
provido de aberturas na parte superior e inferior, compatíveis entre si, que 
permitam a montagem dos mesmos.  
Cada foco semafórico deve ser capaz da girar 360 graus sobre o seu eixo, e 
deve ser capaz de ser travado em intervalos de 5 graus. O intertravamento 
deve ser provido por recortes no topo superior e inferior da caixa, e do 
dispositivo de fixação ao braço da coluna ou coluna de sustentação do 
semáforo.  
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d. Requisitos de resistência 

 
O grupo focal completo, composto de três focos de 200mm, com os módulos 
LED e anteparo, montado em um suporte idêntico ao que será utilizado para 
ligá-lo ao braço da coluna, deve ser capaz de resistir a um vento artificial em 
laboratório de 120 kg/m2, aplicado perpendicularmente à frente e à traseira 
do conjunto. A carga de vento aplicada deve ser igualmente distribuída entre 
os três focos semafóricos. 
 
“Resistir” significa que a carga especificada quando aplicada por um período 
de 24 horas não deve causar qualquer dano ao semáforo, ou ao anteparo ou 
qualquer deformação permanente, suficiente para resultar desempenho 
adverso do semáforo. 
 

   “Desempenho Adverso” significa uma deflexão permanente de mais de 10 
graus em ambos os planos vertical ou horizontal após a carga de teste ter 
sido removida da traseira do semáforo e mais de 6,5 graus  em ambos os 
planos vertical ou horizontal após a carga de teste ter sido removida da frente 
do semáforo. 

 
e. Caixa, Portinhola e Cobre-foco 

e.1) Geral 
         

Os grupos focais devem suportar a exposição às intempéries, insolação direta 
e a mudanças bruscas de temperatura, sem que tais condições causem 
deformações, trincas, rachaduras, descolorações ou quaisquer outras 
degradações de qualidade. 
 
Todos os elementos do grupo focal devem levar em conta as condições 
ambientais e a dissipação própria a que estão submetidos e não devem sofrer 
deterioração nem prejuízo de suas características. 

         
A caixa blindada de concepção modular deve possuir dispositivo que permita 
a ligação da fiação externa, de modo a não comprometer a hermeticidade da 
mesma. 
 
Deve ter portinhola fabricada com o mesmo material da caixa blindada, 
contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para a fixação de 
pestanas, devendo abrir-se girando sobre dobradiças da direita para a 
esquerda, tomando-se como referência um observador frontal. Seu 
funcionamento deve ser feito através de fecho simples, sem uso de 
ferramenta especial, de modo a garantir a vedação da caixa blindada. 

         



 TIPO DO DOCUMENTO: Especificação Técnica  

APLICAÇÃO: Semafórica / Fornecimento 

TÍTULO: MATERIAIS SEMAFÓRICOS - GERAL 
 

Versão:   Aprovado por:                   Data emissão: 

Página 5 de 24. OUT/14 Engº Maurício Romani 1/11/2017 

 

Todos os acessórios utilizados na fixação dos elementos componentes da 
caixa blindada, tais como, fechos, parafusos, travas devem ser de aço inox, 
conforme NBR 10065. 
 
Os parafusos não devem possuir rosca soberba de forma a permitir sua 
reutilização. Todas as suas partes devem ser lisas e isentas de falhas, 
rachaduras, bolhas de fundição ou outros defeitos. 

         
Não pode haver infiltração de poeira e umidade nas partes óticas e elétricas 
da caixa blindada, devendo ser previsto proteção, através de guarnições de 
borracha (prensa cabos) e filtro de bronze poroso para respiro. 

 

e.2) Dimensões 
        

Os focos semafóricos deverão ser de 200mm, obedecendo as dimensões 
contidas nas pranchas A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, anexos a esta 
especificação técnica. 
 

e.3) Materiais e Fabricação 
          

As caixas, portinholas e cobre-focos deverão ser injetados em policarbonato 
virgem devendo atender as características indicadas abaixo:  

 
a) Características física e química  
           
• densidade: 1,20 a 1, g/cm3  
• identificação do polímero: constar apenas policarbonato  

    

b) Características mecânicas  
 

• limite de resistência a tração 
- limite elástico ........................................> 55 MPa  
- tensão de ruptura  ................................ > 40 MPa  
- alongamento na ruptura  ...................... > 70 %  
• limite de resistência a flexão ............... > 80 MPa 
• módulo de flexão ..................................> 2200 MPa  
• resistência ao impacto -IZOD (3,2mm)  600 a 800 J/m  
• Tempo de exposição - 720 horas  

 
 
 

c) Características térmicas  
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• HDT - deformação térmica ...................................................... 125 a 150°C  
• Flamabilidade............................................... tempo de queima  < 1 minuto 

- extensão de queima < 25 mm  
 
d) Envelhecimento artificial  
 
Os corpos de prova, após exposição de 720h, não deverão apresentar 
alteração visível a olho nu.  
Todos os componentes tais como: fechos, parafusos, porcas, arruelas e 
fixadores deverão ser  de  aço  inoxidável ou zincados à fogo (mín. 400 
g/m2).  
 
e) Cor 
 
A caixa,  portinhola  e  cobre-foco  deverão ser na cor preta que deverá 
manter-se  inalterada mesmo  em  exposição  solar (raios ultravioletas), 
ozona e/ou abrasão dos ventos. 
 
f) Inspeções e testes 
 
Os  semáforos  deverão  ser  ensaiados  em  laboratório,   TECPAR_PR/ou 
MAUA_SP  ou  IPT _SP  ou  laboratório  oficial /credenciado  
(independente), conforme a norma NBR - da ABNT, e apresentar laudos de 
ensaio realizados para  o  mesmo  tipo  de  equipamento. 
A quantidade de grupos focais a ensaiar deverá ser igual a 1 % (um por 
cento) do número de peças que contém o lote, com  um  mínimo de 1 
(uma) amostra. 
    
(1) Análise dimensional  
     Análise  dimensional   deverá  ser  efetuada  nos  grupos  focais  
veiculares  3 módulos  (verde, amarelo  e  vermelho)  e  2  módulos  
pedestres  (verde  e vermelho),  nos suportes para fixação e nas máscaras 
e os resultados deverão satisfazer ao estabelecido na NBR 7995 ABNT.  
     
(2) Determinação da densidade  
     Deverá ser efetuado nos corpos  de  prova  retirados  da  caixa do 
grupo focal, conforme ASTM D 792, e os  resultados  deverão  satisfazer 
densidade: 1,20 a 1, g/cm3. 
      
(3) Identificação do polímero 
     Deverá ser efetuado nos  corpos  de  prova  retirados  da caixa do 
grupo focal, utilizando o método espectro fotometria no infravermelho. 
 
    
(4) Determinação do limite de resistência a tração 
    Deverá ser efetuado nos corpos de  prova  retirados da  caixa  do  grupo  
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focal, conforme  ASTM D 638  a  determinação  do  limite  elástico, tensão 
de ruptura, alongamento  no  limite  elástico   e   alongamento  na   ruptura,  
os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta  Especificação  
Técnica.  
     
(5) Limite de resistência à flexão 
    Deverá ser efetuado nos corpos de  prova  retirados  da  caixa  do  grupo 
focal, conforme  ASTM  D 790   a   determinação  da  resistência  a  flexão  
no  limite elástico e módulo de flexão, os resultados  deverão  satisfazer ao 
estabelecido nesta Especificação Técnica.  
     
(6) Resistência ao impacto (IZOD) tempo de exposição (± 720 horas) 
    Os  corpos  de  prova  retirados  da   caixa do grupo focal serão 
submetidos ao Ensaio  de  Impacto  IZOD  (3,2 mm)  com  entalhe  a  
temperatura   ambiente, conforme ASTM D 256, os resultados deverão 
satisfazer ao estabelecido nesta Especificação Técnica. 
      
(7) Flamabilidade 
    Deverá ser efetuada nos corpos de prova retirados da caixa do grupo 
focal, a verificação   do   ponto  de  fusão  do   material,  conforme  ASTM  
D 635,  os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta 
Especificação Técnica.  
        
(8) Envelhecimento Artificial 
     Os corpos de prova retirados da  caixa  deverão  ser  submetidos  a  
prova de envelhecimento artificial (weather-o-meter), conforme  ASTM G 
153  ou  155.  
     Após  720h  de  exposição não deverão apresentar alterações visíveis a 
olho nú.  
        
(9) Detecção de tensão de injeção 
     Deverá ser  efetuado  no  módulo  semafórico  acabado, submergindo a 
peça numa mistura de n-propanol e tolueno (3: 1) durante  5 minutos,  não  
deverá aparecer trincas nem fissuras.  
       
(10) Hermeticidade 
     O grupo focal  deverá  ser  submetido a uma vazão de 500 cm3/min por 
bico, através de 8 bicos, a uma distância de 1 (um) metro por 6 horas, não 
deverá conter após o teste mais de 5 cm3 de água no seu interior.  
          
(11) Resistência ao impacto 
     Deverá ser efetuado  nas  lentes  e nas caixas, sendo que as lentes 
deverão suportar um choque de aproximadamente 2,5 J e a caixa suportar 
aproximadamente 220 J.  
     O ensaio na lente será efetuado deixando cair uma bola de aço de 0,5 
kg de massa a uma altura de 0,5m sobre centro da lente.  
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     O  ensaio  na  caixa  será  efetuado  utilizando um  pêndulo de impacto 
com massa oscilante de 30 kg (saco de areia) sobre a  seção  do  ponto de 
apoio do grupo focal com a fixação análoga à instalação na interseção. 
 

e.4) Cobre Foco 
      
Deverão existir pestanas, individuais para cada foco, cobrindo ¾ superiores 
da circunferência do mesmo, com finalidade de reduzir a intensidade luminosa 
externa e impedir visão lateral, tendo espessura mínima de 1mm e 
acabamento na cor preto fosco, sendo fixadas à porta através de aro de 
policarbonato e 4 parafusos de aço inox, conforme pranchas elencadas no 
item e.2). 
 
 

f. Estanqueidade Luminosa 
 

O grupo focal deve ser construído e montado de tal modo que, nenhuma luz 
de um foco, passe para outro. 

 
 
g. Fixações 

 

Os semáforos para braço projetado (grupos focais principais) deverão ser 
fixados por um único suporte, conforme desenhos respectivos a fixação (em 
anexo), em conjunto com um suporte para grupo focal principal, conforme 
desenhos anexos, acoplada no entorno do módulo central do grupo focal. 
As fixações acima devem ser confeccionadas em alumínio receber tratamento 
e acabamento  descritos nesta  especificação. 
Para o caso de semáforos repetidores e semáforos de pedestres fixados em 
colunas os mesmos deverão ser feitos por meio de fixações em "L", conforme 
desenho das pranchas anexas. 
Em colunas simples e em coluna compostas, os semáforos repetidores e os 
semáforos de pedestres deverão ser fixadas, em ambas as extremidades, 
através de parafusos de aço inoxidável às fixações em “L”.  
Os suportes em "L" deverão ser confeccionados em aço, zincado à fogo após 
as operações de corte, solda e furação e dimensionados para condições de 
ventos conforme itens estabelecidos nesta especificação. 
Os suportes deverão permitir o posicionamento dos semáforos em torno de 
um eixo vertical, após a fixação ao poste. 
Os suportes deverão ser intercambiáveis com os utilizados atualmente, sem a 
necessidade e modificações. 
Os semáforos, depois de fixados em postes simples ou em braço projetado, 
deverão permitir pequenos deslocamentos em torno do eixo para eventuais 
ajustes de direcionamento dos focos. 
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h. Acabamento Externo 

Processo: 
As fixações, máscaras e anteparos deverão passar por um processo de 
desengraxe, decapagem e fosfatização, de modo a garantir a perfeita 
aderência das tintas. Poderão ser empregados quaisquer métodos 
adequados, tais como jateamento de areia, solventes químicos, tricloroetileno, 
ácido fosfórico, etc. 

 

i. Condições Ambientais 
  
Os semáforos montados deverão suportar a exposição à intempéries, 
insolação direta e mudanças bruscas de temperatura, sem que tais condições 
causem deformações, trincas, rachaduras, descolorações ou quaisquer outras 
degradações de qualidade. 
 
 

j. Máscaras 

j.1) Geral 
        
Os módulos deverão permitir a colocação de máscaras de setas ou figuras de 
pedestres, confeccionadas em alumínio, que permitirão unicamente a 
visualização da figura que se deseja realçar. 

j.2) Material 
       
Material utilizado conforme descrito na ABNT NBR 7995:2007 - confecção da 
máscara deve ser em alumínio, segundo norma ABNT NBR 7823, liga 1100 
ou 1200,  têmpera H.14 e espessura 0,6 mm. As chapas de alumínio devem 
ser planas, lisas e isentas de rebarbas. 

j.3) Cor 
      
 As máscaras devem ser pintadas em preto fosco, em material resistente a 
altas temperaturas. 

j.4) Acabamento 
       
Conforme itens estabelecidos nesta especificação, conforme item h. 
 
 

j.5) Aparência 
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As superfícies da máscara devem estar rigorosamente limpas  e  lisas, isentas  
de manchas, arranhões, bolhas, distorções mecânicas, ou outros defeitos. 

j.6) Dimensões 
       
As dimensões estão indicadas nas pranchas anexas. 

j.7) Desenho 
 
Os grupos focais de pedestres deverão ter a máscara de um homem 
andando, para o verde, e de um homem parado, para o vermelho, sendo a 
figura iluminada sobre o fundo escuro. As figuras das duas máscaras estão 
ilustradas nas pranchas anexas. 

j.8) Seta 
 
Para uso do direcionamento do tráfego em certas direções durante um 
intervalo específico, esta especificação providencia as medidas padronizadas 
para uso com lentes de 200 milímetros, e devem seguir as dimensões dos 
desenhos das pranchas anexas.  
 

 
k. Anteparo 

k.1) Material 
 
Os anteparos devem ser fabricados em chapa de alumínio, segundo norma 
ABNT NBR 7995:2013, liga de alumínio 1100 ou 1200,  têmpera H-14, 
espessura mínima de 1,5mm envolvendo o grupo focal tão próximo quanto 
possível, não interferindo na abertura da portinhola e na manutenção das 
pestanas. 

k.2) Desenho 
 
Os anteparos devem seguir as dimensões dos desenhos estabelecidos nas  
pranchas anexas. 

k.3) Acabamento 
        
Os anteparos devem ser tratados, na frente e no verso, conforme item h. 
Adicionalmente o anteparo deve receber um borda em película refletiva grau 
técnico, com largura de 20mm, na cor branca. 
 

 



 TIPO DO DOCUMENTO: Especificação Técnica  

APLICAÇÃO: Semafórica / Fornecimento 

TÍTULO: MATERIAIS SEMAFÓRICOS - GERAL 
 

Versão:   Aprovado por:                   Data emissão: 

Página 11 de 24. OUT/14 Engº Maurício Romani 1/11/2017 

 

l. Parte Elétrica - Fiação 

 
A fiação de cada módulo LED deve terminar em uma barra de ligação do tipo 
“Sindal”, colocado no módulo central quando o grupo focal for de três 
elementos ou no módulo superior quando o grupo focal for de dois elementos. 
 
A barra de ligação deve ser fiada na seguinte disposição: verde – amarelo – 
vermelho – neutro. Cada grupo focal deve ser provido de uma abertura para 
passagem do cabo de ligação, protegida por uma guarnição de vedação 
(prensa cabos), que permita, após a passagem cabo através de um 
mecanismo de rosca, a perfeita estanqueidade do foco semafórico. 
 
Os dispositivos de entrada dos cabos deverão ser compatíveis para fixação 
de cabos, segundo a NBR 7.288:1994, de 4x1,5mm² (para grupos focais 
veiculares) e 3x1,5mm² (para grupos focais para pedestres). 

  
m. Ensaios 

 
Os  semáforos  deverão  ser  ensaiados   em   laboratório,  TECPAR_PR/  ou 
MAUA_SP  ou  IPT_SP   ou   laboratório  oficial /credenciado (independente), 
conforme a norma NBR -  da ABNT, e apresentar laudos de ensaio realizados 
para o mesmo tipo de equipamento. 

m.1) Conformidade dimensional 
 

 
o Foco semafórico será verificado conforme dimensões constantes nas 

pranchas anexas; 
o As fixações serão verificadas conforme dimensões constantes nas 

pranchas anexas; 
o Anteparo será verificado conforme  dimensões constantes nas 

pranchas anexas; 
o As máscaras serão verificadas conforme dimensões constantes das 

pranchas anexas. 

 

 

m.2) Névoa salina 
 
As peças metálicas componentes do foco semafórico não devem apresentar 
corrosão vermelha inclusive travas, parafusos, porcas, arruelas, componentes 
de fixação, em ciclo de 24 e 48 horas. 
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m.3) Composição Química 
       
A    amostra   deve   comprovar   o    atendimento   a    uma   das   ligas 
especificadas. 

m.4) Estanqueidade 
 

O grupo focal deve atender à norma NBR IEC 60.529, obtendo índice de 
proteção IP65, conforme sugerido pela NBR7.995:2013. 

m.5) Aderência da pintura 
       
Todos os componentes pintados devem apresentar no ensaio de aderência 
conforme a NBR 11003 resultados no mínimo igual a GR.1B. 

 

n. Amostras 
 
O Licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar   com   as  
amostras, laudos emitidos por   entidade    certificada    e    regulamentada   
por    órgão   competente, atendendo  aos  padrões  desta  especificação,  no   
prazo  estabelecido no edital de licitação. 
  

     Após a aprovação as amostras entregues, serão devolvidas e não serão 
contabilizadas no quantitativo total a ser entregue pela empresa contratada. 

 
As amostras a serem encaminhadas deverão ser do mesmo tipo, modelo e 
versão dos produtos ofertados, e constarão de: 
 
o 01 (um) Grupo Focal tipo PRINCIPAL; 
o 01 (um) Grupo Focal tipo REPETIDOR; 
o 01 (um) Grupo Focal tipo PEDESTRES. 

      
o. Garantia 

     
Fica estabelecido o compromisso do FORNECEDOR com a SETRAN de 
garantir, pelo prazo de 02 (dois) anos a partir da data do Termo de 
Recebimento Definitivo do lote de Grupo Focal dos tipos PRINCIPAL, 
REPETIDOR e PEDESTRES, a qualidade do produto, suas características 
físico-construtivas e de acabamento. 
 
Durante o prazo de garantia, em caso de surgimento de defeitos apontados 
pela SETRAN-PMC, o FORNECEDOR deverá repor, sem ônus para a 
mesma, todo o lote de grupo focal (em tratando-se de vicio de confecção) ou 
individualmente (em tratando-se de defeito pontual, localizado) no prazo de 
07 (sete) dias corridos. 
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Para acompanhamento por parte da SETRAN-PMC da performance do 
material instalado, o fornecedor deverá entregar todos os Grupos Focais com 
identificação indelével (impressão em baixo relêvo) do fabricante e vinculação 
com o presente Edital (SETRAN-PMC –  XX MMM - DD/MM/20XX ). 

 
p. Disposições Gerais 

 
O FORNECEDOR assumirá integral responsabilidade por extravios ou danos 
sofridos no transporte qualquer que seja a causa. 
 
As despesas com o transporte, impostos e seguros correrão por conta da 
FORNECEDOR. 
 
Fazem parte integrante destas especificações os desenhos anexos, e 
quaisquer dúvidas deverão ser sanados junto à Gerência de Implantação de 
Semáforos – TREG-4G, da SETRAN, situada na Rua Reinaldo Pazello, 1.642 
– Santa Quitéria.  
 
Durante o período de garantia do objeto a SETRAN-PMC, a seu critério, 
poderá escolher aleatoriamente uma peça do produto entregue e encaminhar 
para laudo técnico, a ser emitido preferencialmente pelo TECPAR, ou outro 
instituto de reconhecida credibilidade, a fim de atestar o atendimento das 
especificações técnicas do produto, correndo por conta da empresa 
vencedora as despesas decorrentes da emissão do mesmo. 
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2. MÓDULOS LED  

1. OBJETIVO 

 
A finalidade desta especificação é fornecer os requisitos técnicos mínimos de 
desempenho para módulos focais semafóricos a LED (diodos emissores de luz, do inglês, 
Light Emitting Diode) de diâmetro 200mm. 
 
Serão dois tipos de módulos:  

 Módulos Focais a LED para uso em semáforos veiculares; 
 Módulos Focais a LED para uso em semáforos para pedestres. 

 
Ambos os tipos deverão ter as mesmas especificações, exceto: potência nominal máxima, 
intensidade luminosa mínima e selo de identificação. 
 
Os módulos a serem usados em grupos focais de pedestres não deverão apresentar 
disposição de LED em pictrogramas ou máscaras, devendo atender aos requisitos de 
uniformidade de luminância em toda a área de emissão luminosa, assim como os de 
utilização veicular. 
 
O quantitativo de cada modelo de módulos a LED é informado em descritivo resumido 
em anexo. 
 

2. REQUISITOS FÍSICOS E MECÂNICOS 

 
 
2.1. Os módulos devem se ajustar aos grupos focais integrantes do Parque Semafórico 
atual de Curitiba, sendo que o conjunto completo (módulo + borracha de fixação) deve se 
acomodar, sem necessidade de ajustes maiores, nos grupos focais especificados nas 
pranchas A1, A2 A3 e A4 anexas. 
 
2.2. Tais módulos devem também ser de fácil instalação, não sendo necessária a 
utilização de ferramentas especiais. 
 
2.3. O posicionamento rotacional dos módulos dentro do grupo focal, quando necessário, 
deve estar indicado no próprio produto com indicativo da posição correta de instalação, 
destacado em relevo em tamanho e local visível (exemplo: seta para cima, UP, TOP, ou 
outros). 
 
2.4. A alimentação elétrica dos módulos deve se conectar diretamente ao conector 
múltiplo dos grupos focais (já existente). Não serão permitidos encaixes elétricos por 
outros meios (por exemplo, padrão E27). 
 
2.5. O cabeamento de alimentação elétrica de cada módulo deverá ter extensão 
aproximada de 1,00 metro, sendo cabo flexível 2x1,0mm

2
, com terminal pino nas 

extremidades livres. 
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2.6. A luminescência do módulo deverá ser uniforme, de modo que os LED individuais 
não devem ser visíveis de nenhum ângulo externo ao módulo, sendo assim, exige-se que 
as lentes utilizadas na transferência de luz dos LED ao ambiente sejam lentes de Fresnel. 
 
2.7. As lentes utilizada deverão ser transparentes, sendo que os LED utilizados deverão 
emitir luz na cor de correta cromaticidade de cada tipo de módulo (Vermelha, Amarela e 
Verde). 
 
2.8. Os Módulos LED devem substituir todo o conjunto (lentes + refletor + lâmpada + 
bocais + borracha de fixação/vedação) sendo considerados como um único produto, 
incorporando os seguintes elementos: 

 Placa de circuito impresso com a disposição dos LED em circuitos; 

 Fonte de alimentação/controladores (drivers); 

 Componentes ópticos (lentes, colimadores, etc); 

 Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, caixa de 
acondicionamento, etc.). 

 
2.9. O Módulo LED deve possuir uma construção que permita garantir a integridade no 
manuseio. O encapsulamento de todos os componentes internos do módulo, incluindo 
circuito eletrônico completo e LED deve ser feito com material resistente mecanicamente. 
 
A avaria de um LED não pode deixar o módulo inoperante. A quantidade de LED 
avariados não pode comprometer a segurança viária. Problemas desta natureza serão 
notificados conforme item 5 desta especificação (garantia). 
 
Sendo consideradas aprovadas no presente item, as amostras da OFERTANTE 
continuam no processo de avaliação, seguindo para análise de conformidade de ensaios 
requeridos no item 3 desta especificação. 
 

3. ENSAIOS REQUERIDOS - LAUDOS TÉCNICOS 

 
Os requisitos deste item serão avaliados da seguinte maneira: 
 

 A OFERTANTE classificado em primeiro lugar cuja marca não seja homologada 
pela SETRAN-PMC, deverá fornecer todos os laudos técnicos exigidos nesta 
especificação concomitantemente com as amostras do(s) produto(s), relativo ao 
item 2 desta especificação. 

 O não cumprimento do prazo de entrega de todos os laudos implicará na 
desclassificação da OFERTANTE do certame; 

 Os laudos deverão ser entregues em envelopes lacrados com identificação da 
OFERTANTE classificada em primeiro lugar. 

 A SETRAN-PMC após a entrega dos laudos, emitirá parecer quanto a aprovação 
ou desclassificação da OFERTANTE relativo a conformidade ou inconformidade 
dos ensaios quanto ao presente item desta especificação. Nenhuma alteração 
posterior será permitida. 
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Assim, segue: 
 
Da CONTRATADA vencedora será exigida a apresentação dos laudos técnicos descritos 
a seguir. Tais laudos deverão ser realizados por laboratórios nacionais de competência 
comprovada junto ao INMETRO ou internacionais (traduzidos ao português) de 
comprovada idoneidade. 
 
Todos os ensaios enumerados a seguir deverão ser realizados em ordem numérica 
crescente, em 3 Módulos a LED para uso veicular, sendo um módulo de cada cor de luz 
emitida por modelo e em 2 Módulos a LED para uso em grupos focais para pedestre, 
também um em cada cor emitida. 
Todos os ensaios devem ser realizados a temperatura de (25 ± 2)ºC e a umidade relativa 
do ar de (60 ± 5)%, exceto quando indicado o contrário. 

3.1. TESTES DE AMBIENTE E PROJETO 

 

3.1.1. Teste de Proteção Mecânica 

 
O Módulo LED deverá, no fim do ensaio, ter sido classificado como classe IP55, conforme 
requisitos da ABNT NBR IEC 60529. 
 

3.1.2. Teste de Filtros não seletivos (lentes) 

 
Os filtros devem possuir proteção contra radiação ultravioleta na superfície externa. O 
material utilizado na fabricação de lentes deve atender à ASTM G153 ou ASTM G155 , 
com ciclo de 2000 h. 
A superfície externa dos filtros deve ser lisa e polida, evitando acúmulo de poeira. 
Os filtros devem ser passíveis de substituição, sem afetar os componentes de LED. 
Os filtros devem ser transparentes incolores. 
 

3.1.3. Teste de Ciclo de Temperatura 

 
Os Módulos LED deverão ser submetidos a um choque térmico, com ciclo de variação da 
temperatura entre -10ºC (sem controle de umidade) a 60ºC (com a umidade relativa do ar 
de 90%). Deverão ser submetidos a 10 ciclos de condicionamento climático, conforme as 
características Figura 1: 
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Figura 1: Ciclo de temperatura. 

 

Nota: esse ensaio poderá ser realizado em uma câmara climática que tenha a função de 
choque térmico ou utilizando duas câmaras simultaneamente. Quando utilizadas duas 
câmaras, o tempo de mudança entre ciclos não pode exceder 3 minutos. 
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3.2. BURN-IN 

 
Teste de Condicionamento Preparatório das Amostras: Previamente à realização dos 
ensaios dos demais ensaios, as amostras dos Módulos LED deverão ser energizadas 
permanentemente (ciclo operacional de 100%), à temperatura de 60º C, por um período 
mínimo de 04 horas de condicionamento. 
 
Os testes fotométricos e elétricos, respectivamente, devem ser iniciados na ordem em que 
seguem nesta especificação, em no máximo 10 minutos após a conclusão do Burn-in. 
Para a realização dos testes de ambiente e projeto não é necessária execução prévia de 
Burn-in. 
A ordem de execução conforme descrito acima deverá ser atestada pelo laboratório 
emissor do laudo. 
 

3.3. TESTES FOTOMÉTRICOS 

 

3.3.1. Teste de Intensidade Luminosa  

A mínima intensidade luminosa dos Módulos LED deverá atender aos valores definidos na 
Tabelas 1 e 2, 
todos os pontos como mostrado nas Tabelas 1 e 2, a uma distância de 4 metros entre 
módulos e detector (sensor), utilizando o método da goniofotometria. 

A Tabela 1 especifica os valores mínimos de intensidade luminosa dos Módulos LED a 
serem utilizados nos grupos focais para pedestres. 

 

A Tabela 2 especifica os valores mínimos de intensidade luminosa dos Módulos LED a 
serem utilizados nos grupos focais veiculares. 

 

Este teste deverá ser executado no máximo após 10 minutos do Burn-in (item 3.2), 
conforme também especificado em tal item. 

 

Ângulo Vertical       
(Em Relação Ao 

Eixo Central) 

Ângulo 
Horizontal   

(Em Relação 
Ao Eixo 
Central) 

Intensidade Luminosa 
(Candela) 

 

VERMELHO 

 

VERDE 

 0º 110 102 

- 5º ±15º 46 43 

 ±25º 14 13 

Tabela 1 - Mínima Intensidade Luminosa Mantida (Pedestre) 
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Ângulo 
Vertical 
(graus) 

Ângulo 
Horizontal 
(direita e 

esquerda) 
(graus) 

Intensidade luminosa mínima (Candela) 

200 mm 

Vermelho  Amarelo Verde 

12,5 
2,5 17 41 22 

7,5 13 33 17 

7,5 

2,5 31 78 41 

7,5 25 62 32 

12,5 18 45 24 

2,5 

2,5 68 168 88 

7,5 56 139 73 

12,5 38 94 49 

17,5 28 53 21 

22,5 12 29 15 

-2,5 

2,5 162 402 211 

7,5 132 328 172 

12,5 91 226 118 

17,5 53 131 69 

22,5 28 70 37 

27,5 15 37 19 

-7,5 

2,5 127 316 166 

7,5 106 262 138 

12,5 71 176 92 

17,5 41 103 54 

22,5 21 53 28 

27,5 12 29 15 

-12,5 

2,5 50 123 65 

7,5 40 98 52 

12,5 28 70 37 

17,5 17 41 22 

22,5 8 21 11 

27,5 5 12 6 

-17,5 

2,5 23 57 30 

7,5 18 45 24 

12,5 13 33 17 

17,5 7 16 9 

22,5 3 8 4 

Tabela 2 – Mínima Intensidade Luminosa Mantida (Veicular) 
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A intensidade luminosa máxima não pode exceder até três vezes o valor da intensidade 
luminosa mínima nos seguintes casos: grupo veicular do ângulo vertical de -2,5 e 
horizontal 2,5 e grupo de pedestre do ângulo vertical de -5 e horizontal de zero. 

 

3.3.2. Teste de Uniformidade de Luminância 

Os módulos deverão ser testados conforme os requisitos para uniformidade de luminância 
à temperatura de 25ºC e tensão nominal padrão de 127VCA.  As medidas deverão ser 
efetuadas utilizando-se um medidor de luminância posicionado sempre 
perpendicularmente a superfície externa da lente do módulo (acompanhado a curvatura 
da lente) a uma distância tal que a abertura selecionada propicie o 
enfoque/enquadramento de uma superfície de lente de 25mm de diâmetro. A posição do 
medidor de luminância deverá ser variada de forma a se ter uma amostra mínima de 32 
medidas distribuídas uniformemente por toda a superfície emissora da lente.  

 

 

O Módulo LED deverá apresentar uniformidade de luminância (Cd/m
2
) na distribuição da 

luz através da lente, sendo que a relação entre os valores máximo e mínimo de 
luminância não poderá exceder a proporção 10:1. 

 

3.3.3. Teste de Cromaticidade 

Deverão ser feitas medidas colorimétricas da luz emitida em pelo menos 10 (dez) 
posições igualmente distribuídas sobre a superfície da lente do módulo LED, sendo 
considerada a média das 10 medições como o valor a ser levado como verdadeiro pelo 
teste.  

 

 

Baseado no Diagrama de Cromaticidade ITE2005 – 1931_CIE (Commission Internationale 
d’Eclairage), a cor da luz emitida pelos Módulos LED deverão estar na região 
compreendida pelo contorno proporcionado pelas coordenadas de cromaticidade (pontos 
A até D) apresentadas na tabela 3. 

 

 

As medidas de cromaticidade deverão ser realizadas com o Módulo LED operando a um 
ciclo de trabalho de 100%. Portanto, é necessário que o módulo em teste alcance 
equilíbrio térmico e estabilidade de saída das cores antes das medidas serem registradas. 
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 A B C D 

 x Y X Y x Y x Y 

VERMELHO 0,692 0,308 0,681 0,308 0,700 0,290 0,710 0,290 

AMARELA 0,545 0,454 0,536 0,449 0,578 0,408 0,588 0,411 

VERDE 0,005 0,651 0,150 0,531 0,150 0,380 0,022 0,416 

Tabela 3 – Coordenadas de Cromaticidade 

 

Para os ensaios de Cromaticidade, não serão permitidos ensaios feitos somente nos LED 
individualmente, ou fornecidos pelo fabricante dos LED. Os ensaios devem ser 
executados nos módulos completos com a lente que será fornecida pela OFERTANTE em 
definitivo. 

 

3.4. TESTES ELÉTRICOS 

 

3.4.1. Teste de Consumo de Corrente e Potência Nominal 

A corrente elétrica de consumo, em Ampéres, deverá ser medida em 6 (seis) 
temperaturas: –10, 0, 10, 20, 30 e 40ºC; utilizando-se tensão nominal 127 VCA (60Hz). 
Essas medições deverão ser feitas com o módulo em regime operacional estabilizado 
(após “Start-up”).  

 

Deverá ser medido também o fluxo de corrente dos módulos, em Ampéres, na 
temperatura de 25ºC e tensão de 127 VCA (60Hz), sendo esta medida tomada como 
medida de referência. Valores de corrente superiores a 120% do valor de referência, 
quando variada a temperatura conforme parágrafo anterior, implicam na rejeição do 
módulo. 

 

Após ser desenergizado, o Módulo deve representar carga nula ao sistema alimentador e 
não deve apresentar fluxo de potência inverso, no sentido da alimentação. 

 

A potência nominal medida para Módulos a LED veiculares não deve exceder 15Watts e 
para Módulos a LED para pedestres não deve exceder 8Watts. 

3.4.2. Testes de Tensão e Freqüência 

A alimentação dos Módulos LED será nas tensões elétricas de 127Vca, com tolerância 
mínima de ± 10% e freqüência da rede de 60Hz, com tolerância mínima de ±5%. 
Equipamentos bi-volt que atendam estes valores também serão aceitos. 

 

As flutuações em voltagem de linha na variação de 80VAC RMS a 135VAC RMS (12 
medidas em 
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medida para os ângulos: -  

 

Os circuitos do módulo devem impedir luz tremulante (flicker) em menos de 120 Hz sobre 
a variação de voltagem especificada. Não deve haver nenhuma iluminação visível a partir 
do módulo quando a voltagem aplicada for menor do que 35 VAC RMS. 

 

3.4.3. Teste de Tempos Liga/Desliga 

O Módulo LED deverá atingir 90% da intensidade luminosa em no máximo 75 ms 
(milisegundos) após ter sido energizado com as tensões nominais padrão (tempo de 
“Liga”). A emissão de luz deverá cessar totalmente (0%) em no máximo 75 ms 
(milisegundos) após o módulo ter sido desenergizado (tempo de “Desliga”). 

 

3.4.4. Teste de Imunidade a Sobretensões Transientes 

Os Módulos a LED devem ser submetidos aos ensaios conforme IEC 61000-4-4 e IEC 
61000-4-5. 

 

3.4.5. Teste de Resistência Elétrica de Isolamento 

Aplicar entre as partes vivas interligadas e o invólucro do Módulos a LED uma tensão de 
500 Vcc. A leitura da resistência de isolação deve ser tomada 1 minuto após a aplicação 
da tensão. O valor da resistência elétrica de isolamento medida não deverá ser inferior a 
2,0 MΩ (Mega-ohms). 

 

3.4.6. Teste de Fator de Potência 

O fator de potência dos Módulos LED (veicular e pedestre), não deverá ser inferior a 0,92; 
nas condições operacionais de temperatura de 25°C e tensão elétrica de 127 Vca. 

 

3.4.7. Teste de Distorção Harmônica Total 

A distorção harmônica total induzida na linha de potência AC pelo módulo, operando em 
tensão nominal operacional 127 Vca, a 25ºC, não deve exceder os 20%. 
Um medidor de distorções harmônicas deve ser utilizado para a realização de medições.  
 

4. SELO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Os Módulos LED vencedores e aprovados segundo as especificações deste documento 
deverão ser inequivocamente identificados, através de um selo de identificação e 
qualidade, que será utilizado para controle de manutenção e garantia.  

 

O selo de identificação e qualidade deverá ser de material indelével e resistente às 
condições de operação do Módulo LED, não devendo sofrer qualquer tipo de degradação, 
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rasura e/ou descolamento ao longo do período de garantia. Tal selo deverá se encontrar 
na parte externa traseira do módulo. 

 

O selo de identificação e qualidade deverá conter, pelo menos, as seguintes informações 
que possibilitem a rastreabilidade da produção:  

- Identificação DESTACADA conforme modelo de grupo focal que o Módulo deverá 
ser instalado: “VEICULAR” ou “PEDESTRE”; 

- Potência e tensão nominal; 

- Número de série/lote de fabricação; 

- Identificação do fabricante e do produto; 

- Identificação da SETRAN-PMC.  

- Data de Fabricação: Dia / Mês / Ano. 

 

 

3. AMOSTRAS 

 

 A OFERTANTE classificada em primeiro lugar deverá fornecer, no prazo 
mencionado no edital, 3 módulos a LED veiculares um em cada cor emitida 
(Vermelha, Amarelo e Verde) e 2 módulos a LED para pedestres um em cada 
cor emitida (Vermelha e Verde), para análise da SETRAN-PMC, sendo estes 
do mesmo modelo que será entregue caso a OFERTANTE venha a vencer o 
certame; 

 

 A não apresentação das amostras com os laudos no prazo mencionado no 
edital, implicará desclassificação imediata da OFERTANTE do certame; 

 

 As amostras deverão estar acondicionadas em caixa de papelão lacrada com 
identificação da OFERTANTE e de seu conteúdo; 

 

 As amostras deverão ser entregues nas dependências da Gerência de 
Implantação de Semáforos TREG-4G, da SETRAN, Rua Curupaitis, 1073 – 
Santa Quitéria,  no horário das 8:30 às 11:30h ou das 13:30 às 16:30h. 

 

 A SETRAN-PMC terá emitirá parecer de aprovação quanto ao presente item 
desta especificação, podendo exigir ajustes mínimos se assim for julgado 
necessário. 

 

O Licitante classificado em primeiro lugar, deverá apresentar 01 (uma) unidade de 
cada produto como amostra, com laudos emitidos por  entidade  certificada   e   
regulamentada   por   órgão   competente,   atendendo aos padrões  desta  
especificação, no  prazo estabelecido no edital de licitação.  

 

Após a aprovação as amostras entregues, serão devolvidas e não serão 
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contabilizadas no quantitativo total a ser entregue pela empresa contratada. 

 

6. GARANTIA 

 

Os LED individuais utilizados nos ensaios dos módulos da OFERTANTE vencedora 
devem ser obrigatoriamente do mesmo fabricante que os utilizados no projeto final 
para o lote inteiro. Exige-se assim da OFERTANTE vencedora, uma carta do 
fabricante dos LED que serão utilizados no projeto do lote, atestando seu 
fornecimento. 

 

O fornecedor deverá assegurar o perfeito funcionamento dos Módulos LED contra 
defeitos do produto, por um período mínimo de garantia de 60 (sessenta) meses, a 
partir da data de entrega de cada lote. 

 

Ao longo do período de garantia, a degradação da intensidade luminosa do Módulo 
LED não deverá resultar em valores abaixo dos constantes nas tabelas 1 e 2 (Mínima 
Intensidade Luminosa Mantida). 

 

A OFERTANTE vencedora deverá, durante o período de garantia, repor todos os 
Módulos a LED que apresentarem defeito proveniente de falha na fabricação e/ou 
projeto do produto.  

 

Tais falhas em Módulos a LED serão informadas pela SETRAN-PMC, via 
notificação, e fica a cargo da OFERTANTE o seu transporte e pronta substituição 
nos endereços indicados pela SETRAN-PMC, em no máximo 24 horas após a 
notificação. 
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INTRODUÇÃO 
   

O transporte ferroviário possui um grande destaque em nosso cenário nacional 

sendo composto por uma malha ferroviária com a 28.614 km, e vem alavancando sua 

importância a cada ano. Esta importância pode ser verificada em dados da ANTF 

(Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários) que destacam grande aumento 

no transporte de cargas entre 1997 com 253 milhões de toneladas comparadas aos 475 

milhões de toneladas transportadas em 2011. A malha ferroviária percorre por vários 

trechos nacionais com características distintas, sendo trechos de campo, mata, serra, 

urbano e outros, porém são nos trechos urbanos os quais oferecem maiores risco a 

população. O cruzamento rodoferroviário em nível em trechos urbanos é considerado um 

cruzamento de risco máximo ao fato do veículo ferroviário ou a composição ferroviária 

não conseguir parar imediatamente ao ser acionado seu sistema de freios, necessitando 

de um longo trecho para vencer a inércia e reduzir a velocidade até parar, com o intuito de 

não atingir veículos ou pessoas que atravessam a linha. Lembrando que o código de 

Trânsito Brasileiro (Art. 212) o trem ou composição sempre possui a preferência sobre os 

veículos rodoviários no cruzamento.  

Resumindo, os cruzamentos rodoferroviários em nível são de alto risco e estão 

espalhados ao longo da malha ferroviária merecendo especial atenção na questão da 

sinalização passiva e ativa destes cruzamentos. 
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1. SISTEMA DE CONTROLE PARA PASSAGEM EM NÍVEL DATAP ROM 
  

1.1. Controlador de passagem em nível DPN 41 
  

 O Controlador de Passagem em Nível Rodoferroviária DPN41, possui como função 

principal a detecção da aproximação de uma Composição que trafegue sobre os trilhos 

(trem, locomotiva, veículo automotor, etc.) a uma interseção com pista de deslocamento 

veicular e/ou de pedestres, e de proceder ao acionamento automático da sinalização ativa 

sendo composto pelo sistema sonoro, sistema luminoso e a obstrução da via transversal à 

linha férrea através da “Cancela Ferroviária”  – DPN43H, permitindo assim apenas a 

passagem exclusiva para a composição.   
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1.2. Descrição do funcionamento – DPN 41 
 

 Toda a operação do equipamento é baseada em circuito microprocessado, com a 

capacidade de detectar a aproximação do trem, determinar sua velocidade e avaliar a sua 

presença durante o bloqueio do cruzamento. 

 

1.3. Sensores de detecção da composição 
  
 A detecção, medida de velocidade e avaliação de presença é efetuada através de 

um conjunto de laços indutivos com dimensão de 4 x 4 m, que são instalados a 65 cm 

abaixo da face inferior do trilho, assim não existindo nenhuma interferência com os trilhos 

ou atuação através do contato físico com a composição, evitando riscos de falso 

acionamento e vandalismo.  
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Estes laços indutivos são conectados ao módulo CARTÃO REMOTO diretamente e 

remotamente ao controlador DPN41. 

 

A seguir figura da vista superior, frontal e lateral da instalação dos laços indutivos. 
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O princípio de funcionamento dos laços indutivos se baseia na medida do período 

de oscilação de um oscilador (Módulo CARTÃO REMOTO) que está acoplado ao laço 

indutivo. Ao passar uma composição sobre o laço indutivo de detecção, ocorre uma 

redução da indutância e um aumento no período de oscilação. O período de oscilação é 

traduzido em uma contagem de pulsos e constantemente comparado a um valor de 

referência. A diferença de pulsos gerada pela variação da indutância é comparada com 

um valor de sensibilidade programado.  
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Se a diferença ultrapassar o valor da sensibilidade, a saída do detector é acionada. 

Se, no entanto, a diferença for inferior ao valor da sensibilidade, após um tempo de 5 s  

(tempo de adaptação) o valor de referência é alterado gradativamente de modo a zerar o 

valor da diferença.  

Desta forma, eventuais perturbações baseadas em variações de temperatura são 

automaticamente compensadas. Cada um dos laços possui ajuste automático e pode 

operar numa faixa de 50 a 700 uH  contando o laço de detecção e cabo de conexão. 

A seguir figura da instalação da conexão dos cabos para formar a bobina para o 

laço indutivo. 

 

Resumidamente os sensores – laços indutivos – são bobinas que geram campo 

magnético. Quando a composição passa pelos laços indutivos, o campo é deturpado 

devido à presença da massa metálica. O cartão remoto (sensor eletrônico de alimentação 

e conexão) de detecção mede esta deturpação e repassa ao controlador DPN41. 
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A seguir figura da instalação do gabinete para o CARTÃO REMOTO, vista angular 

dos laços indutivos e conexão dos cabos para formar a bobina para o laço indutivo. 
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1.4. Projeto Básico – sequência de acionamento 
 

Para uma passagem em nível singela, considera-se uma linha férrea com uma 

passagem de nível, onde se posicionam seis laços indutivos detetores, sendo três para 

cada lado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os laços 1, 2 e 5, 6 são laços indutivos detetores de aproximação, que verificam a 

velocidade e a sentido da composição, estes compõem o cartão remoto 1 e o cartão 

remoto 3 que normalmente estão a 300 m da passagem em nível. A localização dos 

sensores é diretamente proporcional a velocidade das composições que trafegam no 

local, quanto maior for a velocidade das composições maior será a distância dos sensores 

de aproximação. Para uma velocidade máxima de 55Km/h (15.28m/s) é recomendado 

que os sensores de aproximação estejam a uma distância de 300m da passagem em 

nível para que o controlador esteja acionado a 20 segundos antes da chegada da 

composição a passagem em nível. Para cada cartão remoto, que é o módulo de 

alimentação e comunicação dos laços com o controlador DPN 41, são ligados 2 laços 

indutivos. Os laços indutivos detetores 3 e 4 são laços de segurança ou emergência estão 

a 25 m da passagem em nível e compõe o cartão remoto 2, este cartão encontra-se 

dentro do próprio gabinete do controlador DPN 41.  

Quando a composição os laços de aproximação (1e 2 ou 5 e 6) ocorre o 

acionamento conforme o relatório de atuação gerado pelo sistema a seguir. 
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Arquivo de relatório: BRA0411.REL 
--------------------------------- 

01/04/12 09:25:54 
Laço ON 1 

--------------------------------- 
01/04/12 09:25:55 

Entrou laço 1 Vel. 23 
--------------------------------- 

01/04/12 09:25:55 
Laço ON 2 

--------------------------------- 
01/04/12 09:25:55 

Controlador ON  Escravo 1 
--------------------------------- 

01/04/12 09:26:02 
Aviso ON  Escravo 1 

--------------------------------- 
01/04/12 09:26:38 

Laço ON 3 
--------------------------------- 

01/04/12 09:26:50 
Laço ON 4 

--------------------------------- 
01/04/12 09:27:25 

Laço OFF 1 
--------------------------------- 

01/04/12 09:27:26 
Laço OFF 2 

--------------------------------- 
01/04/12 09:27:44 

Laço ON 5 
--------------------------------- 

01/04/12 09:27:45 
Laço ON 6 

--------------------------------- 
01/04/12 09:28:17 

Laço OFF 3 
--------------------------------- 

01/04/12 09:28:31 
Laço OFF 4 

--------------------------------- 
01/04/12 09:28:31 

Aviso OFF  Escravo 1 
--------------------------------- 

01/04/12 09:28:31 
Controlador OFF  Escravo 1 

--------------------------------- 
01/04/12 09:29:19 

Laço OFF 5 
--------------------------------- 

01/04/12 09:29:20 
Laço OFF 6 

--------------------------------- 
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1.5. Descrição do acionamento 
 

O acionamento da esquerda para a direita inicia-se quando o laço 1 é acionado e 

em seguida o laço 2, estes laços verificam o sentido e a velocidade da composição, ou 

seja a composição entrou o sistema no dia 01/04/2012 às 09:25:54:  

01/04/12 09:25:54 
Laço ON 1 

--------------------------------- 
01/04/12 09:25:55 

Entrou laço 1 Vel. 23 
--------------------------------- 

01/04/12 09:25:55 
Laço ON 2 

--------------------------------- 
01/04/12 09:25:55 

Controlador ON  Escravo 1 
--------------------------------- 

01/04/12 09:26:02 
Aviso ON  Escravo 1 

 

Como informa o relatório, a composição aciona o sistema através da comparação 

entre os acionamentos dos laços 1 e 2 assim informando a velocidade de 23 Km/h, e o 

sistema é acionado (Controlador ON Escravo 1 e Aviso ON Escravo 1) as 09:26:02. 

01/04/12 09:26:50 
Laço ON 3 

--------------------------------- 
01/04/12 09:27:02 

Laço ON 4 
--------------------------------- 

01/04/12 09:27:37 
Laço OFF 1 

--------------------------------- 
01/04/12 09:27:38 

Laço OFF 2 
--------------------------------- 

01/04/12 09:27:56 
Laço ON 5 

--------------------------------- 
01/04/12 09:27:57 

Laço ON 6 
--------------------------------- 

01/04/12 09:28:29 
Laço OFF 3 

--------------------------------- 
01/04/12 09:28:43 

Laço OFF 4 
--------------------------------- 

01/04/12 09:28:44 
Aviso OFF  Escravo 1 

--------------------------------- 
01/04/12 09:28:44 

Controlador OFF  Escravo 1 
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A composição aciona o laço 3, que esta a 25 m da passagem em nível as 09:26:50, 

ou seja, há 48 segundos após o acionamento total do sistema. 

Acionamento do laço 4 as 09:27:02. 

Desacionamento do laço 1 as 09:27:37 e laço 2 as 09:27:38. 

Acionamento do laço 5 as 09:27:56 e laço 6 as 09:57:57. 

Desacionamento do laço 3 as 09:28:29 e laço 4 as 09:28:43, então somos 

confirmados que após o desacionamento do laço 4 que está distante 25 m da passagem 

em nível, após 1 segundo é desacionado a sinalização sonora, luminosa e as cancelas 

são postas para a posição vertical as 09:28:44. 
--------------------------------- 

01/04/12 09:29:31 
Laço OFF 5 

--------------------------------- 
01/04/12 09:29:32 

Laço OFF 6 
-------------------------------- 

Ocorre então o desacionamento do laço 5 as 09:29:31 e laço 6 as 09:29:32 

confirmando a passagem total da composição pelo sistema. 

Em resumo os laços 1 e 2 acionam o sistema informando o sentido e a velocidade 

ao controlador da composição, o controlador por sua vez analisa estes dados e aciona em 

tempo seguro a travessia energizando a Cruz de Santo Andre e comandando as cancelas 

(DPN43H) para a posição horizontal. Em caso de parada repentina da composição entre 

os laços de aproximação (300 m da passagem em nível) e os laços de 

emergência/desacionamento (25 metros da passagem em nível) o sistema desliga (tempo 

máximo programado para aproximação da composição), porém retorna ligar assim que o 

laço 3 for acionado (laços 3 e 4 funcionam como acionamento de emergência – 

redundância do sistema). Por sua vez, neste sentido, o laço 4 é responsável por verificar 

a passagem total da composição para o desacionamento por completo da sinalização 

sonora, luminosa e acionamento das cancelas para a posição vertical. 

 

A seguir relatório gerado do sentido de acionamento direito para esquerda, com a 

mesma filosofia de acionamento, porém com a sequência inversa do acionamento dos 

laços indutivos. 
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Arquivo de relatório: BRA0411.REL 

 
01/04/12 15:00:05 

Laço ON 6 
--------------------------------- 

01/04/12 15:00:06 
Entrou laço 6 Vel. 22 

--------------------------------- 
01/04/12 15:00:06 

Laço ON 5 
--------------------------------- 

01/04/12 15:00:07 
Controlador ON  Escravo 1 
--------------------------------- 

01/04/12 15:00:14 
Aviso ON  Escravo 1 

--------------------------------- 
01/04/12 15:00:53 

Laço OFF 6 
--------------------------------- 

01/04/12 15:00:54 
Laço OFF 5 

--------------------------------- 
01/04/12 15:00:59 

Laço ON 4 
--------------------------------- 

01/04/12 15:01:12 
Laço ON 3 

--------------------------------- 
01/04/12 15:01:42 

Laço OFF 4 
--------------------------------- 

01/04/12 15:01:53 
Laço OFF 3 

--------------------------------- 
01/04/12 15:01:54 

Aviso OFF  Escravo 1 
--------------------------------- 

01/04/12 15:01:54 
Controlador OFF  Escravo 1 

--------------------------------- 
01/04/12 15:01:55 

Laço ON 2 
--------------------------------- 

01/04/12 15:01:56 
Laço ON 1 

--------------------------------- 
01/04/12 15:02:55 

Laço OFF 2 
--------------------------------- 

01/04/12 15:02:57 
Laço OFF 1 

--------------------------------- 
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 A seguir, segue parâmetros de configuração para o controlador DPN41:  
===================================================== 
Arquivo de configuração: BRA.CFG 
===================================================== 
Número de cartões remotos: 3 
Número Cruzamentos: 1 
Número Barreiras: 0 

Cruzamento 1 
Sequência 1 

Detetor Acionamento 1 Passagem 3 Desacionamento 4 
Distância de Aproximação 300m 
Distância para velocidade 600cm 
Fator de velocidade 3 
Tempo máximo de aproximação 120s 
Tempo máximo de passagem 40s 
Tempo de segurança 1s 

Sequência 2 
Detetor Acionamento 6 Passagem 4 Desacionamento 3 
Distância de Aproximação 300m 
Distância para velocidade 600cm 
Fator de velocidade 3 
Tempo máximo de aproximação 120s 
Tempo máximo de passagem 40s 
Tempo de segurança 1s 

Fim de configuração  
 

• Número de cartões remotos:  Número total de cartões detetores no sistema; 

• Número de Cruzamentos:  Número total de cruzamentos sob controle no mesmo 

sistema; 

O sistema ferroviário DATAPROM pode atuar com vários laços e passagens em 

nível próximas formando assim um sistema mais complexo conforme a figura a seguir: 
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• Número de Barreiras:  Número de barreiras que pertencem a este Sistema; 

• Detetor Acionamento Aproximação:  Identificação do número do laço sensor de 

aproximação do cruzamento; 

• Detetor Acionamento Passagem:  Identificação do número do laço sensor de 

entrada do cruzamento; 

• Detetor Desacionamento Passagem:  Identificação do número do laço sensor de 

saída do cruzamento; 

• Distância de Aproximação:  Distância em metros entre o cartão detetor de 

aproximação e o cruzamento (300 metros recomendado) 

• Distância de Velocidade:  Distância em centímetros entre o acionamento dos 

laços de aproximação para cálculo da velocidade. 

• Fator Influência:  Fator que considera a velocidade do trem para acionamento do 

cruzamento. Valor dez atrasa para que o acionamento ocorra vinte segundos antes 

da passagem. Valor zero aciona imediatamente na passagem pelos sensores de 

aproximação. Valor intermediário atrasa um tempo proporcional ao valor. 

• Tempo Máximo de Aproximação:  Máximo tempo em segundos possível para que 

a composição chegue ao cruzamento. Se não ocorrer a passagem o cruzamento é 

desacionado. 

• Tempo Máximo de Passagem:  Máximo tempo em segundos possível para que a 

composição atravesse o cruzamento. 

• Tempo Segurança:  Tempo em segundos que o cruzamento é mantido acionado 

após a passagem total pelo laço de desacionamento da composição. 

 
Outro ponto importante é a configuração do volume da sinalização sonoro dependendo 

do horário do dia. 

• Hora Volume Alto:  Hora de início do volume alto. 

• Minuto Volume Alto:  Minuto de início do volume alto. 

• Hora Volume Baixo:  Hora de início do volume baixo. 

• Minuto Volume Baixo:  Minuto de início do volume baixo. 

• Sonoro em Falhas:  Ativa a sinalização sonora em caso de falhas. 
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1.6. Características técnicas – Controlador DPN41 
 

O DPN41 pode ser conectado ao Sistema de Tráfego ANTARES© para operação 

com outros cruzamentos semafóricos centralizados, além de possibilitar a transferência 

de toda a programação via centro de controle, o sistema ANTARES também informa 

online o status do sistema. 

 Além disso, o DPN41 possui memória para o armazenamento de até 1000 

ocorrências armazenadas localmente em sua CPU (acionamentos, abertura do 

equipamento para verificação, etc.).  

Para uma visualização local, ou ate mesmo uma manutenção preventiva do 

sistema é utilizado equipamento portátil (tipo Notebook), o qual pode efetuar também a 

sua programação in loco. 

O controlador DPN41 comunica com centro de controle através de comunicação 

GSM/GPRS. 

 

A seguir figura que ilustra a central de controle ANTARES: 
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Dia Entrada Saída Sequência
Velocidade

 Entrada 
(km/h)

Velocidade 
Aproximação 

(km/h)

Tempo 
Aproximação 

(s)

Acionamento 
Controlador 

(s)

Acionamento 
Sonoro 

Visual (s)

Tempo 
sobre a 

passagem
24/2/2006 08:42:32 08:44:43 1 22 22 49 45 0 00:01:22
24/2/2006 08:55:58 08:56:52 1 22 26 41 36 0 00:00:13
24/2/2006 11:31:01 11:33:08 2 25 25 42 40 0 00:01:25
24/2/2006 13:04:58 13:05:45 2 22 30 36 30 0 00:00:11
24/2/2006 16:55:36 16:57:41 1 20 19 55 48 0 00:01:10
24/2/2006 19:35:56 19:38:24 2 19 18 57 47 0 00:01:31
24/2/2006 22:27:26 22:29:18 2 20 24 45 37 0 00:01:07
24/2/2006 22:54:22 22:56:44 1 22 22 49 44 0 00:01:33
25/2/2006 16:23:01 16:25:07 1 20 22 49 42 0 00:01:17
25/2/2006 18:35:02 18:36:52 2 21 24 45 39 0 00:01:05
25/2/2006 22:13:31 22:15:16 2 19 23 46 38 0 00:00:59
25/2/2006 22:56:10 22:57:55 1 24 25 43 39 0 00:01:02
26/2/2006 09:01:59 09:03:40 2 20 22 48 40 0 00:00:53
26/2/2006 09:21:33 09:23:23 1 22 20 52 47 0 00:00:58
26/2/2006 14:07:44 14:09:30 1 22 24 44 38 0 00:01:02
26/2/2006 19:10:06 19:12:58 2 25 24 44 41 0 00:02:08
27/2/2006 08:23:20 08:23:57 1 38 40 27 27 0 00:00:10
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1.6.1. Organização do Gabinete 
 

Em sua parte superior uma lâmpada fluorescente ilumina todo o equipamento com 

vistas à manutenção. Logo abaixo da lâmpada é instalado um carregador de baterias para 

tensão de +12V. Este carregador permite recarregar as aterias em caso de falta de 

energia e também protege as baterias em caso de fim de carga. 

 

 

 Na parte central do equipamento localiza-se uma gaveta onde está instalado 

o sub-rack de eletrônica com todos os cartões de circuitos, tipo plug-in, o amplificador 

booster e o circuito de piscante para operação degradada.  

Na parte frontal da gaveta (chassi DPN41) localizam-se os fusíveis de proteção dos 

circuitos de potência a chave liga/desliga, além da tomada para comunicação com 

Notbook. 
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 Na parte inferior da gaveta estão dispostas todas as réguas de conexões 

externas e a parte inferior do gabinete está instalada o banco de baterias. 

 

 

1.6.2. Dimensões  
 

 Dimensões físicas: 65cm (largura) x 59cm (profundidade) x 120cm (altura) 

          Peso: 83 kg 
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1.6.3. Características do gabinete  
 

O Controlador de Passagem em Nível Rodoferroviária DATAPROM DPN41 está 

acondicionado em um gabinete de alumínio ou aço galvanizado de espessura 2 mm e 

pintura eletrostática, com porta dotada de fechadura do tipo Yale. Os cabos externos 

entram no gabinete por passagem existente em sua parte inferior. A passagem dos cabos 

é vedada por manta de borracha. 

 

 O equipamento suporta temperaturas de 0º a 55ºC e umidade relativa de 0 a 

95%. Existe circulação de ar pelo gabinete através de chapéu de ventilação superior com 

bandeja de condensação. 

 

1.6.4. Tensão de Alimentação  
 

O equipamento controlador local possui quatro opções de tensão de alimentação 

da rede elétrica: 120V, 127V, 220V, 240V com variação de +/- 20%,  e frequência 60Hz 

+/-5%. O consumo total médio do equipamento é de 30VA (desconsiderando as lâmpadas 

semafóricas). 

 

Em caso de queda da rede elétrica AC, o banco de baterias DC passa a alimentar 

todo o conjunto, com uma capacidade máxima de 110 Ah, permitindo uma operação em 

atuação contínua de até 3 horas. 

 

1.6.5. Proteção contra surtos  
 

O Controlador possui os seguintes elementos de proteção: 

 

• Disjuntor eletromagnético de entrada bifásico (painel frontal); 

• Disjuntor eletromagnético de saída bifásico que permite desligar os grupos 

focais (painel frontal). 

• Fusível de proteção para cada grupo (módulo de potência); 
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• Fusível de proteção do circuito eletrônico (painel frontal); 

• Fusível de proteção do circuito independente que gera o comportamento 

piscante quando o contactor principal está aberto (painel frontal); 

• Fusível de proteção para cada uma das lâmpadas da “Cruz de Santo André” 

(painel frontal); 

• Fusível de proteção do booster. 

 

1.6.6. Controle sobre as lâmpadas 
 

Durante a operação normal, os triacs dos módulos de potência são responsáveis 

pelo controle da energia que flui para as lâmpadas dos grupos semafóricos comuns. O 

seu disparo ocorre no ponto de tensão mínima, o que aumenta a vida útil das lâmpadas. 

Dos módulos de potência até as lâmpadas, a energia segue pelos seguintes circuitos: 

• Triacs (módulo de potência); 

• Fusível de saída (módulo de potência); 

• Contactor principal; 

• Disjuntor eletromagnético de saída. 

O contactor principal é comandado pelo microprocessador quando este estiver 

operando dentro da normalidade. O contactor principal pode ser desarmado por atuação 

do circuito de watch-dog. 

Quando o contactor principal não está acionado, as lâmpadas amarelas recebem 

energia de um circuito independente que oscila à frequência de 1 Hz. 

  

1.6.7. Tomada de energia  
 

O Controlador possui, no painel frontal, uma tomada de energia monofásica com 

capacidade de 15 A. 
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1.6.8. Diagrama de blocos – DPN41  

CARTAO CPU

CARTAO INTERFACE

DETETORES REMOTOS 1 A 4
CABO COMUNICAÇÃO

DETETOR5
DETETOR6
DETETOR7
DETETOR8
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CARTAO DETETOR 2
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CANCELA 2
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CARTAO DE POTENCIA
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AC
AC

CONTACTOR FASE2

CABO DE ENERGIA

 

 

1.6.9. Módulos eletrônicos  
 

 O DPN41 possui um hardware totalmente modular, tipo plug-in, com 

componentes do tipo low-power e memória não-volátil EEPROM para retenção da 

programação, de ocorrências e eventuais alarmes. 

 A conexão entre os diversos módulos é feita através de uma backplane. 

Todos os sinais de controle usam pelo menos 2 pinos em paralelo em conectores do tipo 

Euro. Todos os sinais eletrônicos existentes no barramento passam através de interfaces 

apropriadas de isolamento.  

As placas eletrônicas são de fibra de vidro, em dupla face com furos metalizados, 

protegidas por verniz em cor verde de alta resistência a umidade e recobertas com verniz 

poliuretano após a montagem.  

 Todos os componentes utilizados são de linhas normais dos fabricantes, não 

sendo utilizados componentes custom-made. 

COM. 
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1.6.10. Módulos eletrônicos  - CPU 
 

 A placa de CPU é a unidade central de processamento, e é idêntica à placa 

de CPU utilizada nos Controladores Semafóricos, DP40. 

 Este módulo utiliza processador tipo V25 de fabricação NEC com clock de 8 

MHz. O processador utiliza conjunto de instruções compatível com o processador 8086 da 

Intel® Corporation. 

 A placa possui capacidade para 128 Kbytes de memória EPROM, 32 Kbytes 

de memória EEPROM, e 128 Kbytes de memória RAM. 

 Os seguintes periféricos estão disponíveis nessa placa: 

• Relógio/Calendário, alimentado por bateria própria; quando conectado em 

rede, o relógio é atualizado pela unidade-mestre. 

• Timer triplo, para controle de baud-rates de comunicação. 

• Porta serial com interface para rede EIA RS485 para comunicação com as 

placas de detectores e cancela Dpn43H. 

• Porta serial com interface para o cartão de comunicação (modem). 

• Porta serial com interface tipo RS-232C para conexão de equipamento 

programador ou micro PC, através de um conector padrão Telebrás, no 

painel frontal do equipamento. 

• 2 leds para indicação 

• 3 chaves para seleção de modos de operação. 

• Drivers e receivers para barramento secundário. 

• 8 entradas para detectores de laço indutivo via contacto. 

• 4 entradas opto-isoladas para botoeiras de pedestres. 

• 4 entradas  para supervisão dos contactores, 2 entradas para comando 

manual e supervisão de porta 

• Conversor A/D de 12 bits para medição das correntes das lâmpadas e 

tensão da rede  elétrica. 



 

27 

• Multiplex analógico para seleção da medição da tensão de referência ou 

corrente de fase. 

• Circuito para controle de energia, que executa as sequências de power-

down e power-up quando da interrupção da energia fornecida pela rede 

elétrica. Alguns componentes da CPU são mantidos em operação por 

bateria NiCd. 

• Circuito de watch-dog, que monitora a correta sequência dos programas 

internos. A incorreta operação do processador faz com que o watch-dog 

imponha a operação degradada ao equipamento. 

• Saída para comando de 2 câmeras fotográficas para documentação de 

veículos que violarem o sinal vermelho ou ultrapassarem limite de 

velocidade. 

Diagrama em Blocos do Cartão CPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.11. Módulos eletrônicos  - Potência 
 

 A placa de potência possui circuito de controle através de comutadores de 

estado sólido, para duas fases semafóricas (verde, amarelo e vermelho). Possui 

capacidade de acionamento de até 15 lâmpadas incandescentes de 100W, referentes a 

uma determinada cor. 
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 Cada circuito de excitação de lâmpada é controlado por um triac com 

capacidade de 25A e isolamento de 600V. O triac é controlado por circuito opto-excitador 

com disparo no ângulo zero (zero crossing). Circuito auxiliar mantém corrente mínima 

permanente nas lâmpadas. 

 O cartão de potência é controlado pelo barramento secundário da CPU. 

 Dois transformadores de corrente conectados na entrada da fase permitem 

medir a corrente em cada uma das lâmpadas quando do comando das mesmas. A 

corrente medida é acoplada a uma linha analógica por meio de multiplex analógico. 

Diagrama em Blocos da Placa de Potência 

 

1.6.12. Módulos eletrônicos  - Modem e Fonte 
 

 Esta placa possui circuito de modem e seus circuitos auxiliares, circuito 

conversor de +12V para -12V, três circuitos de isolamento com monoestável redisparável, 

e quatro circuitos de isolamento sem monoestável. 

 À exceção do circuito conversor, os demais circuitos realizam a interface 

entre o cartão de CPU e as linhas externas de controle, supervisão e comunicação. 

 

1.6.13. Módulos eletrônicos  - Lâmpada e Campainha 
 

 Este cartão possui circuitos para excitação das Lâmpadas da “Cruz de Santo 

André” e campainhas. 

 Na parte de excitação das Campainhas, um circuito monoestável 

redisparável comanda o circuito de geração de campainha e o comando do booster. Dois 

ajustes de nível permitem o ajuste independente para os períodos diurno e noturno. A 

escolha do sinal é efetuada por meio de uma chave analógica, cuja saída excita um 

amplificador de sinal. 

  Na parte de excitação das lâmpadas um circuito do tipo estável gera uma 

temporização para uma lógica que comanda as duas lâmpadas da “Cruz de Santo André” 

alternadamente. O circuito de excitação das lâmpadas é comandado por meio de um 

monoestável redisparável. 
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1.6.14. Módulos eletrônicos  - Interface e Comunicação 
 

 A placa de Interface de Comunicação com os detectores remotos realiza a 

interface entre o barramento tipo RS485 da unidade e a linha de comunicação com os 

cartões de detectores remotos. O barramento de conexão com o cartão mãe possui as 

mesmas características do cartão de detector local. Assim a placa reflete localmente os 

detectores remotos. Esta placa é instalada no local do cartão detector 1. 

A comunicação com o cartão CPU é realizado através do barramento EIA RS485 

com velocidade de 9600 bps, enquanto que a comunicação com os cartões  detectores 

remotos é efetuada por meio de modems half duplex, 1200 bps, a dois fios. A linha de 

comunicação com os cartões detectores remotos possui duplo circuito de proteção ativa 

contra descargas atmosféricas e surtos. 

O módulo utiliza processador 80C32 com memória EEPROM, e memória EPROM 

com 32 KBytes. 

 São disponíveis oito chaves de programação e oito diodos leds de 

informação do estado da comunicação. Os leds fornecem as seguintes informações: 

 TXINT - Estado da linha de transmissão da rede interna. 

 RXINT - Estado da linha de recepção da rede interna 

 TXEXT - Estado da linha de transmissão da rede externa 

 RXEXT - Estado da linha de transmissão da rede externa 

 L1 - Estado da linha de transmissão da rede interna temporizado 

 L2 - Estado da linha de recepção da rede interna temporizado 

 L3 - Estado da linha de transmissão da rede externa temporizado 

 L4 - Estado da linha de recepção da rede externa temporizado 

 

1.6.15. Módulos eletrônicos  - CARTÃO REMOTO 
 

Esta placa possui 2 detectores de laço indutivo. Cada detector pode operar 

no modo evento-demanda, modo contagem de veículos ou modo ocupação 

(presença de veículos) ou como detector de velocidade. 
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Também são disponíveis na placa dois circuitos tipo contactos secos 

utilizando opto acopladores para comando de equipamentos remotos. 

A placa possui comunicação serial via modem 1200 bps  half duplex à taxa 

de 1200 bps com o cartão de interface. A linha de comunicação possui dupla 

proteção ativa contra surtos e descargas atmosféricas. O circuito oscilador é 

conectado aos laços através de multiplex analógico, de modo que a cada instante 

somente um dos laços está oscilando, evitando deste modo interferência entre 

laços. Toda a parametrização da placa, tais como endereço, sensibilidade dos 

detectores, distância entre laços para cálculo de velocidade etc., são efetuados via 

comunicação e armazenados em memória. A alimentação da placa é propiciada 

pela placa de interface, por meio de tensão de 12 Volts DC.   

2. CRUZ DE SANTO ANDRÉ 
 

 Faz parte do sistema a sinalização vertical composta pela Cruz de Santo André que 

é composta pela sinalização sonora e luminosa através do acionamento comandado pelo 

controlador DPN41. 

A seguir sistema croqui ilustrativo de como é instalada a Cruz de Santo André: 
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2.1. Características técnicas 
 

• As placas com os dizeres “CRUZAMENTO” e “VIA FÉRREA” tem o fundo branco 

refletivo, as letras de cor preta com 12cm de altura; 

• A placa “PARE OLHE ESCUTE”. Tem o fundo pintado de preto e letras amarelas 

refletivas. A palavra “PARE” tem 15cm de altura e as demais 10cm de altura; 
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• A placa indicando o número de linhas tem fundo pintado de preto e as letras são 

amarelas refletivas. A letra “N” tem 15cm de altura e as demais 10cm; 

• O tubo tem 5” (cinco polegadas) de diâmetro e altura mínima de 4,7m. O que quer 

dizer que a variação do comprimento do tubo fará variar a fundação; 

• O tubo pode ter faixas pintadas de 20cm em 20cm, sendo ora brancas ou alumínio, 

ora pretas; 

 

 

O Porta Foco Padrão Ferroviário possui sendo utilizadas com Foco a Led de 20W. A 

tensão de alimentação é de 12V (corrente contínua) e admite-se uma queda de tensão 

nos cabos de alimentação de 10%, ou seja, a tensão mínima que as lâmpadas podem ser 

alimentadas é de 10,8V (corrente contínua). 
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Para que tenhamos um condutor adequado, foi montada a tabela de cabos a abaixo. 

Nela temos as dimensões mínimas para a instalação da alimentação dos sinaleiros. 

 

 

3. CANCELA ELETRÔNICA – DPN43H 
 

 A cancela ferroviária é a barreira física dotada de mecanismo hidráulico, que é 

destinada ao bloqueio da circulação dos veículos pelas vias públicas cujo acesso conflita 

com a ferrovia, quando da aproximação de uma composição (trem ou carro de serviço). 

 

 Sendo um opcional, ela, em modo automático, opera através dos comandos do 

sistema de controle de interseção rodoferroviária em nível – Controlador DPN41 e, em 

modo manual, através das chaves em seu Módulo Comando. 
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3.1. Características Funcionais 

• Identificação e registro de cada abertura e/ou fechamento do equipamento;  

• Sistema para identificar a posição da barreira em qualquer ponto e gerar 

alarme de mau funcionamento e/ou tentativa de vandalismo; 

• Sistema para identificação de obstáculos que possam interromper a descida 

do braço; 

• Envio ao controlador da identificação da falta de energia elétrica da rede 

local; 

• Descida automática do braço, independente de comando, quando da falta de 

energia da rede elétrica e esgotamento das baterias, atendendo às normas 

de operação por falha segura; 

• Controle de velocidade de descida do braço independente da presença de 

energia elétrica; 

• Identificação e registro de lanternas danificadas. 
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3.1. Descrição do Funcionamento 

 
Em estado não acionado, a barreira fica na posição vertical com as lanternas 

apagadas. Através de um comando de sinal dinâmico proveniente do DPn41FS, ou em 

caso de acionamento manual, da mudança da chave do Módulo Comando para 

“horizontal”, a barreira começa o processo de descida. 

 
3.1.1. Procedimento de descida 

 

• do início do movimento: logo que o comando para “horizontal” é recebido, 

as lanternas da barreira são acionadas (a lanterna no extremo da barreira 

fica acesa direto e as demais piscam alternando meio e extremos). Antes do 

início da descida propriamente dito, as lanternas ficam piscando por 15 

segundos, para garantir segurança antes de iniciar o movimento. 
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• da velocidade de descida:  a velocidade de descida pode ser ajustada 

manualmente através da válvula do cilindro de amortecimento e geralmente 

é deixada de modo a permitir uma descida em cerca de 12s. 

• da presença de obstáculos:  durante a descida, caso haja algum objeto que 

a impeça, através de sensores é observado o ocorrido, a descida é 

interrompida e a barreira volta  um pouco no intuito de possibilitar a retirada 

do obstáculo. O processo de descida é reiniciado após 3 segundos, tentando 

completar o percurso de descida por mais duas vezes. Caso não seja 

possível, a barreira aguarda em uma posição acima do obstáculo até que 

seja dado o comando para “vertical”. Quando um novo comando de descida 

for recebido, o movimento será executado normalmente. 

• da posição horizontal:  a posição horizontal é estabelecida por meio 

mecânico através de batentes de borracha. A barreira permanece na 

posição horizontal, com as lanternas piscando, até que receba um comando 

para “vertical”. 

• da falta de energia da rede elétrica:  caso a Rede de Energia Elétrica 

esteja ausente e não haja carga nos acumuladores elétricos, a barreira 

iniciará a descida, sem restrições. Como nesse caso não há energia, não 

teremos as lanternas piscando e nem a identificação de obstáculo. Assim, a 

barreira só irá parar quando chegar à posição horizontal ou encostar em 

algum obstáculo. 

 

3.1.2. Procedimento de subida 
 

• do início do movimento:  assim que é recebido um comando de “vertical”, a 

barreira inicia a subida. As lanternas permaneceram piscando até atingirem 

a posição vertical. 

• da velocidade de subida:  a velocidade de subida depende do ajuste da 

válvula de segurança da Central Hidráulica, do comprimento da barreira e da 
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quantidade de contrapesos. O movimento para subida é acelerado, atinge 

um valor máximo e desacelera quando próximo da posição vertical. 

• dos obstáculos para subida:  caso, de algum modo, a subida seja 

impedida, o motor da Central Hidráulica permanecerá acionado durante 30 

segundos ou até que os “Disjuntores DC” desarmem. No caso de haver 

atingido o limite por tempo (30 segundos), o motor desliga, aguarda mais 30 

segundos e tenta a subida novamente. Este ciclo se repete até que a 

barreira atinja a vertical, ou um disjuntor desarme ou a tensão dos 

acumuladores baixe de um valor determinado.  

• da posição vertical:  a posição é um parâmetro programável não precisando 

ser obrigatoriamente 90º.  

• da falta de energia da rede elétrica:  para que haja a subida da barreira é 

necessário que haja carga nos acumuladores elétricos ou presença da rede 

de energia elétrica. Caso a tensão dos acumuladores seja baixa, o módulo 

comando não tentará efetuar o acionamento da central hidráulica no intuito 

de preservar os acumuladores. Nesse estado, a tensão dos acumuladores 

será verificada periodicamente até que estes sejam recarregados e o 

acionamento da central hidráulica seja possível. 

 

3.2. Características técnicas – DPN43H 
 

3.2.1. Características elétricas – DPN43H 
 

• Alimentação bivolt 127V ou 220V através de chave seletora; 

• Sistema microprocessado, permite a configuração de parâmetros específicos 

dando maior versatilidade ao equipamento; 

• Possibilidade de acionamento local, remoto ou através do DPn41; 

• Comunicação via Rede RS485 (Dpn41); 

• Autonomia maior que 100 ciclos ou 8 horas para acumulador totalmente 

carregado 
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• Envio de status e alarmes para o DPn41; 

• Barreira dotada de lanternas a Led; 

• Consumo do sistema 10W na flutuação dos acumuladores e 100W durante a 

carga; 

• Componentes dimensionados para operação de 0ºC a 85ºC; 

• Mecânica de tracionamento hidráulica. 
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3.2.2. Características mecânicas – DPN43H 
 

• Gabinete 

 Em chapa de aço galvanizada com espessura de 1,5mm 

 Acabamento em pintura epóxi na cor cinza RAL 7004 

 Dimensões: 1310x525x430  mm (altura x largura x comprimento) 

 Peso: 40kg 

 

• Estrutura Metálica 

 Em aço galvanizado, com as seguintes características de dimensões e peso: 

 

Descrição Dimensões  
(mm) 

Peso 
(kg) 

Suporte Frontal 165x660x400 30 
Braço Lateral Direito 520x1250x20

0 25 
Braço Lateral Esquerdo 520x1250x20

0 25 
Pedestal 1850x525x43

0 80 
Unidade de Contra-Peso 8x400x400 12 
Unidade de Contra-Peso 
Especial 

60x400x400 
52 

 

3.2.3. Características Hidráulicas – DPN43H 
 

•  Central Hidráulica,  Máxima pressão de trabalho igual a 50bar 

   Reservatório de 1,3L 

   Motor 24Vdc operando em 12Vdc 

   Solenóide 12Vdc operando em 12Vdc 

   Dimensões: 330x265x155 mm 

               Peso: 7,5kg 

  

  A seguir figura que ilustra a parte interna da cancela DPN43H 
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3.2.4. Painel interno – DPN43H 
 
 Em chapa de aço galvanizada com espessura de 1,5mm 

 Acabamento em pintura epóxi na cor cinza RAL 7004 

 Dimensões: 350x190x250  mm 
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 Peso: 3,0kg 

 

3.2.5. Módulo Comando – DPN43H 
  

 Gabinete em chapa de alumínio com espessura de 1mm 

 Acabamento em pintura epóxi na cor cinza RAL 7004 

 Dimensões 80x180x180 mm 

 Peso: 0,4kg 

Placa eletrônica microprocessada para gerenciamento dos acionamentos, 

alarmes e comunicação 

  
3.2.6. Gabinete  – DPN43H 

  
 Gabinete em chapa de alumínio com espessura de 1mm 

 Dimensões: 60x130x250 mm 

 Peso: 0,8kg 

 

3.2.7. Braço da barreira  – DPN43H 
 

 Perfil em fibra de vidro com comprimento máximo de 8metros 

Acabamento em pintura na cor branca, com fitas refletivas nas cores branca 

e vermelha 

 Possui 8 módulos lanterna (tecnologia LED), 4 de cada lado 

 Dimensões: conforme projeto 

 Peso: conforme projeto 
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3.2.8. Módulo lanterna  – DPN43H 
 
  Lente em acrílico na cor vermelha 

  Placa eletrônica para acendimento do conjunto luminoso a LEDs 

 

3.2.9. Acumulador Elétrico  – DPN43H 
 

  Bateria de 12V / 55Ah 

  Dimensões: 170x240x170 mm 

  Peso: 13kg 
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A seguir figuras que ilustram a instalação da cancela DPN43H 
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A seguir figuras que ilustram a instalação do controlador DPN41 
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4. DATAPROM – CONTROLADORES DPN41 E DPN43H 
 

 
 

“Fornecer produtos e serviços de inovação tecnológica, visando à 

satisfação de nossos clientes, qualificando nossos colaboradores e buscando 

a melhoria contínua dos nossos processos e produtos” é a política de qualidade 

de nossos produtos e serviços de nossa qualidade, e é nele que está inserido o sistema 

de controle para passagem em nível DATAPOM. 

 

 
 
 
 
 

Agosto 2012 
Mauricio Krauss 



BOTOEIRA COM LEITORA PARA CARTÕES INTELIGENTES PARA ACESSIBILIDADE DE IDOSOS E 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) 

 

Características Gerais 

Os últimos sensos demográficos demonstram uma diminuição na taxa de natalidade, o 

aumento na expectativa de vida e da faixa etária da população.  

Em respeito aos idosos e, também, aos portadores de necessidades especiais (PNE), que 

possuem mobilidade reduzida, as cidades buscam novas tecnologias  

para melhorar a qualidade de vida destes respeitados cidadãos. 

Como após vários estudos, conclui-se que o tempo de travessia de pedestres nos cruzamentos 

semaforizados das cidades era insuficiente para pessoas com mobilidade  

reduzida, e que estas deveriam dispor de um tempo adicional para a realização da travessia, 

foi realizada uma ampla pesquisa do mercado,  

pela qual se optou pela adoção de uma nova tecnologia, que baseia-se na utilização de um 

cartão de identificação do usuário que necessita deste tempo adicional,  

cartão este que pode ser integrado ao cartão de transporte coletivo das cidades, e que 

permitirá que os usuários destes cartões se utilizem dos mesmos para acionar  

um dispositivo da botoeira semafórica inteligente, que após identificar o usuário que possui 

mobilidade reduzida,  

acrescenta um período de tempo adicional para que este cidadão possa fazer a travessia com 

maior tranquilidade e segurança. 

 

Deverá ser cacaterizado por um equipamento de fácil instalação, a ser fixado nas colunas de 

pedestre dos cruzamentos, um conjunto composto por um botão  

de acionamento para usuário comum, buzzer (sinalização sonora) e um leitor de cartões 

inteligente para reconhecimento de usuários idosos e PNE, 

que deverá ser ligado diretamente ao controlador semafórico de tráfego. Portanto, para que 

não haja problemas na interoperabilidade dos equipamentos,  

a botoeira com leitora inteligente para acessibilidade de idosos e portadores de necessidades 

especiais (PNE) deverá ser totalmente compatível como os  

controladores semafóricos em operação nos cruzamentos que receberão o dispositivo.  

 

Especificações da Leitora de Cartões 

• Microprocessado – 64Kbytes de memória FLASH interna, 4Kbytes RAM, watchdog 

interno e gravação através de ISP (In – System Programming); 

• Leitura de cartões SmartCards (padrão MIFARE, ISO 14443 - A e B); 



• Placa eletrônica para módulo SAM; 

• Saída através de contato seco; 

• Buzzer de indicação sonora; 

• Alimentada com uma fonte externa 12VDC; 

• Alcance de leitura dos cartões: de 0 a 10 cm; 

 

Especificações do Cartão 

• Cartão padrão MIFARE, atende a norma ISO 14443-A. Este cartão é utilizado em mais 

de 90% dos projetos a nível mundial, sendo altamente confiável; 

• Material plástico e de dimensões compatíveis com a norma ISO 7816; 

• O cartão não possui bateria interna, sendo alimentado diretamente pela antena da 

leitora dos equipamentos; 

• Para os cartões contact-less, a comunicação entre o cartão e o dispositivo de leitura 

será feita através de radiofrequência, não sendo necessário 

        contato físico, com alcance de até 10 cm; 

• Frequência de operação: 13,56MHz; 

• Sistema de memória de alta velocidade CMOS 8-KBit EEPROM; 

• Protocolo de comunicação Half duplex; 

• Sistema de anti-colisão visando à identificação de múltiplos cartões simultâneos na 

mesma antena; 

• Criptografia com autenticação mútua conforme ISO 9798-2;  

• Velocidade de comunicação de 106Kbaud entre o cartão e o leitor; 

• Número mínimo de escritas seguras: 100.000 (cem mil); 

• Durabilidade global de 2 anos em uso normal; 

• Faixa de temperatura: -25ºC a +70ºC; 

• Distância de operação: de 0 até 100mm. 
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