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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC 84/2020 
 
OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS DE METRO QUADRADO DE PINTURA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
HORIZONTAL, NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PINTURA A FRIO E PARA PINTURA A QUENTE, CONFORME 
DESCRITO NO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 
Objeto 01: Registro de preço de metro quadrado de pintura de faixa de sinalização viária horizontal nas ruas do 
perímetro urbano do município de Canoinhas com materiais e mão de obra para pintura a frio com tinta á base de 
metil metacrilato nas cores amarelo e/ou branco para linhas, setas, símbolos, letras e algarismos, material de 
acordo com as especificações: ET-SH 14, (com uso de microesferas de vidro, solventes, e outros).  
 
Objeto 02: Registro de preço de metro quadrado de pintura de faixa de sinalização viária horizontal nas ruas do 
perímetro urbano do município de Canoinhas com materiais e mão de obra para pintura “termoplástica” a quente de 
faixas de sinalização viária horizontal (deverão estar inclusos todos os materiais e mão de obra necessária à 
execução de pintura a quente de faixas de sinalização horizontal, tais como materiais termoplásticos aplicados pelo 
processo de aspersão padrão NBR 16184 e NBR 13159 da ABNT, microesferas de vidro, solventes, e outros) nas 
cores amarelo e/ou branco na espessura de 1,5 mm para faixas, linhas, setas, símbolos, letras e algarismos. 
 
Objeto 03: Registro de preço de metro quadrado de pintura de faixa de sinalização viária horizontal nas ruas do 
perímetro urbano do município de Canoinhas com materiais e mão de obra para pintura “termoplástica” a quente de 
faixas de sinalização viária horizontal (deverão estar inclusos todos os materiais e mão de obra necessária à 
execução de pintura a quente de faixas de sinalização horizontal, tais como materiais termoplásticos aplicados pelo 
processo de extrusão padrão NBR 16184 e NBR 13132 da ABNT, microesferas de vidro, solventes, e outros), nas 
cores amarelo e/ou branco na espessura de 3,00 mm para linhas, setas, símbolos, letras e algarismos. 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
Com base no que rege o Departamento Nacional de Transito – DENATRAN, que no uso de suas atribuições, 
definidas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Artigo 19, inciso XIX, de organizar, elaborar, complementar e alterar 
os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito 
aprovados pelo Conselho Nacional de Transito – CONTRAN, e regidos pelo Volume IV do Manual Brasileiro de 
Sinalização de Transito, aprovado pela Resolução do CONTRAN n° 236, de 11 de maio de 2007. Onde este Volume 
IV refere-se à Sinalização Horizontal de Transito, elaborado pela Câmara Temática de Engenharia de Trafego, da 
Sinalização e da Via, gestão 2004/2006 e incorpora as alterações determinadas através da Resolução nº 160 de 22 
de Abril de 2004.  
 
A aquisição do registro de preço justifica-se pelo motivo de ser pinturas com material a base de metil metacrilato para 
pintura á frio com mais resistência a abrasivos, maior fixação e durabilidade, e material termoplástico á quente por 
processo de extrusão e aspersão, materiais estes, ambos com mais resistência a abrasivos, maior fixação e 
durabilidade, sendo assim, estas pinturas serão utilizadas em vias de maior fluxo no município, onde se faz 
necessária para assinalar a demarcação das vias urbanas do município, de acordo com as normas previstas na Lei nº 
9.503, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e tem por finalidade informar aos usuários das vias as condições, 
proibições, obrigações ou restrições referentes ao tráfego. Destarte, sabemos que no Município de Canoinhas existe 
a necessidade de melhoria nas sinalizações de cruzamentos, rotatórias, faixas de passagens de pedestres e de 
retenção, marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e controle de 
estacionamento e/ou parada, inscrições no pavimento, e outros considerados necessários, visando a garantir um 
trânsito mais seguro e com melhor fluência, onde a sinalização atual em alguns pontos é praticamente ausente, seja 
pela sua desatualização, pela falta de refletância e deterioração por intempéries, constantes para uma enorme 
demanda em sinalização viária para o município. 
 
A exigência se faz buscando garantir aos munícipes e à administração municipal maior eficiência e celeridade na 
comunicação - porventura necessária em cumprimento a Lei número 8.666/93 e suas alterações, e ainda as definidas 
no art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
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Descrição 

 
LOTE 01 

 
TINTA A BASE DE METILMETACRILATO MONOCOMPONENTE 

PADRÃO CET - ET-SH-14 
 
 
ITEM 01: Materiais para pintura de faixas de sinalização viária horizontal nas ruas do Município de Canoinhas 
(deverão estar inclusos todos os materiais necessários à execução de pintura de faixas de sinalização horizontal, 
para linhas, setas, símbolos, letras e algarismos, tais como tintas, micro esferas de vidro, solventes e outros). 
 

Quantidade estimada para 12 meses: 8.000 (oito mil) metros quadrados. 
 

Valor máximo unitário: R$ 20,50 (Vinte reais e cinquenta centavos) o metro quadrado.  
 

ITEM 02: Mão de obra para pintura de faixas de sinalização viária horizontal nas ruas do Município de Canoinhas 
(deverão estar inclusos todos os serviços necessários à execução de pintura de faixas de sinalização horizontal, 
para linhas, setas, símbolos, letras e algarismos, tais como mão de obra, frete, combustíveis, equipamentos, 
hospedagens, sinalização, demarcação, taxas, seguros, impostos, e outros). 
 

Quantidade estimada para 12 meses: 8.000 (oito mil) metros quadrados. 
 

Valor máximo unitário: R$ 12,25 (Doze reais e vinte e cinco centavos) o metro quadrado.  
 
VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ 262.000,00 (Duzentos e sessenta e dois mil reais). 
 

(A disputa de preços será feita pelo preço total do lote) 
 
As pinturas deverão ser executadas com o fornecimento e a aplicação com tinta para demarcação viária à base de 
metilmetacrilato monocomponente – padrão CET-ET-SH-14, para aplicação pelo processo mecânico ou 
manual. Sendo esta definição baseada na especificação técnica CET-ET-SH-14. 
 
A tinta deve ser aplicada em espessura, quando úmida, de 0,4 a 0,6 mm. 
 
A tinta deve manter integralmente sua coesão e sua cor após aplicação no pavimento. 
 
A tinta, quando aplicada em superfície betuminosa, não deve apresentar sangramento nem exercer qualquer ação 
que danifique o pavimento. 
 
A tinta deverá ser fornecida na cor Amarela e/ou Branca. 
 
NORMAS DE REFERÊNCIA: 
 

 CET ET-SH-14 (15/03/2007) – Tinta à base de metil metacrilato monocomponente para sinalização 
horizontal; 

 NBR 5829 – Tintas, vernizes e derivados – Determinação da massa específica – Método de ensaio;  

 NBR 5839 – Determinação qualitativa de breu em vernizes – Método de ensaio;  

 NBR 16184 – Sinalização horizontal viária – Microesferas de vidro – Requisitos;  

 NBR 7396/2017 – Material para sinalização horizontal – Terminologia;  

 NBR 15438/2020 – Sinalização horizontal viária – Tintas – Método de ensaio. 
 
PINTURA DE FAIXAS: A pintura das Faixas Horizontais será feita com tinta a base de metilmetacrilato 
monocomponente – padrão CET-ET-SH-14. 
 
As pinturas serão utilizadas para os seguintes tipos de sinalização:  
 

 Linha de divisão de fluxos com largura de 15 cm, ou podendo ser alterada conforme especificado PELA 
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CONTRATANTE;  

 Linhas, setas, símbolos, letras e algarismos, ou podendo ser alterada conforme especificado PELA 
CONTRATANTE;  

 Linha de bordo com largura de 10 cm;  

 Formação de faixas de transito com largura A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE;  

 Linha de retenção com 40 cm de largura e com o comprimento A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE, e as 
linhas de travessia de pedestres com 40 cm de largura e 4 m de comprimento com espaçamento de 40 cm entre 
faixas;  
 
As larguras das faixas poderão ser alteradas, caso haja necessidade técnica para tal.  
 

 FAIXAS DE PEDESTRES, SETAS, MARCAS DE CANALIZAÇÃO, SÍMBOLOS, LETRAS, ALGARISMOS E 
DIZERES (APLICAÇÃO MANUAL CONFORME ABNT NBR: 13132) para Demarcação Viária. 

 
SEGURANÇA DOS LOCAIS DE PINTURA DAS FAIXAS:  
 
A sinalização do local de execução dos serviços deverá ser fundamentada no Manual de Sinalização do DNIT e 
Manual Brasileiro de Sinalização - Vol. VII – Sinalização Temporária.  
 
A Sinalização da via visa à segurança do usuário e do pessoal envolvido na execução dos serviços, sendo 
constituída de Sinalização Horizontal, Vertical.  
 
A Sinalização do local será constituída basicamente por:  
 
Placas;  
Cones de borracha ou plásticos;  
Dispositivos de luz intermitentes  
Auxílio de trabalhadores devidamente sinalizados com EPI’s e;  
Bandeiras. 
 
Apresentar juntamente com a proposta, laudos dos materiais cotados, não superiores há 180 dias e atestado(s) 
comprovando serviço compatível ou semelhante ao licitado em até 40% do volume licitado. Apresentar o registro 
no CREA da empresa e de seu profissional responsável. 

 
======================================================================================= 

 
LOTE 02 

 
ITEM 01: Materiais para pintura a quente de faixas de sinalização viária horizontal nas ruas do Município de 
Canoinhas (deverão estar inclusos todos os materiais necessários à execução de pintura a quente de faixas de 
sinalização horizontal, tais como materiais termoplásticos aplicados pelo processo de aspersão padrão NBR 16184 
e NBR 13159 da ABNT, microesferas de vidro, solventes, e outros) nas cores amarelo e/ou branco na espessura 
de 1,5 mm para faixas.  
 
Quantidade estimada para 12 meses: 2.000 (dois mil) metros quadrados. 
 
Valor máximo unitário: R$ 53,50 (Cinquenta e três reais e cinquenta centavos) o metro quadrado.  
 
 
ITEM 02: Mão de obra para pintura de faixas de sinalização viária horizontal nas ruas do Município de Canoinhas 
(deverão estar inclusos todos os serviços necessários à execução de pintura de faixas de sinalização horizontal, 
tais como mão de obra, frete, combustíveis, equipamentos, hospedagens, sinalização, demarcação, taxas, 
seguros, impostos, e outros). 
 
Quantidade estimada para 12 meses: 2.000 (dois mil) metros quadrados.  
 
Valor máximo unitário: R$ 17,55 (Dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) o metro quadrado.  
 
VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$ 142.100 (Cento e quarenta e dois mil e cem reais). 
 

(A disputa de preços será feita pelo preço total do lote) 
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PINTURA DE FAIXAS:  
 
A pintura das Faixas Horizontais será realizada nas cores branca e amarela, será feita por meio da pintura a quente 
com aplicação de processo termoplástico por aspersão (aplicação mecânica) norma ABNT/NBR 16184 e 13159.  
 
 
As pinturas deverão ser executadas com tinta a base de produto termoplástico indicado para sinalização viária 
atendendo a Norma ABNT/NBR 16184 e 13159, com a aplicação de microesfera de vidro tipo I-B e II-A (NBR 
16184) nas quantidades recomendadas. 
 

 ESPESSURA DA PELÍCULA POR ASPERSÃO (HOT SPRAY) DE 1,5 MM.  
 

 CORES: AMARELA e BRANCA. 
 
As pinturas serão utilizadas para os seguintes tipos de sinalização: 
  

 Espessura da película de 1,5 mm;  

 Linhas, setas, símbolos, letras e algarismos, ou podendo ser alterada conforme especificado PELA 
CONTRATANTE;  

 Linha de divisão de fluxos com largura A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE;  

 Formação de faixas de transito com largura A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE;  

 Linha de bordo com largura A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE;  

 Linha de retenção com 40 cm de largura e linhas de travessia de pedestres com 40 cm de largura e 4m de 
comprimento com espaçamento de 40 cm entre faixas;  
 
As larguras das faixas poderão ser alteradas, caso haja necessidade técnica para tal.  
 
SEGURANÇA DOS LOCAIS DE PINTURA DAS FAIXAS:  
 
A sinalização do local de execução dos serviços deverá ser fundamentada no Manual de Sinalização do DNIT e 
Manual Brasileiro de Sinalização - Vol. VII – Sinalização Temporária.  
 
A Sinalização da rua visa à segurança do usuário e do pessoal envolvido na execução dos serviços, sendo 
constituída de Sinalização Horizontal, Vertical.  
 
A Sinalização do local será constituída basicamente por:  
 
Placas;  
Cones de borracha ou plásticos;  
Dispositivos de luz intermitentes; 
Auxílio de trabalhadores devidamente sinalizados com EPI’s e;  
Bandeiras. 
 
Apresentar juntamente com a proposta, laudos dos materiais cotados, não superiores há 180 dias e atestado(s) 
comprovando serviço compatível ou semelhante ao licitado em até 40% do volume licitado. Apresentar o registro 
no CREA da empresa e de seu profissional responsável. 
 
======================================================================================= 
 

LOTE 03 
 
ITEM 01: Materiais para pintura a quente de faixas de sinalização viária horizontal nas ruas do Município de 
Canoinhas (deverão estar inclusos todos os materiais necessários à execução de pintura a quente de faixas de 
sinalização horizontal, tais como materiais termoplásticos aplicados pelo processo de extrusão padrão NBR 16184 
e NBR 13132 da ABNT, microesferas de vidro, solventes, e outros), nas cores amarelo e/ou branco na espessura 
de 3,00 mm para setas, símbolos, letras e algarismos.  
 

Quantidade estimada para 12 meses: 2.000 (dois mil) metros quadrados. 
 

Valor máximo unitário:  R$ 79,50 (Setenta e nove reais e cinquenta centavos) o metro quadrado.  
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ITEM 02: Mão de obra para pintura de faixas de sinalização viária horizontal nas ruas do Município de Canoinhas 
(deverão estar inclusos todos os serviços necessários à execução de pintura de faixas de sinalização horizontal, 
tais como mão de obra, frete, combustíveis, equipamentos, hospedagens, sinalização, demarcação, taxas, 
seguros, impostos, e outros). 
 

Quantidade estimada para 12 meses: 2.000 (dois mil) metros quadrados. 
 

Valor máximo unitário:  R$ 30,00 (Trinta reais) o metro quadrado.  
 
VALOR TOTAL DO LOTE 01:  R$ 219.000,00 (Duzentos e dezenove mil reais). 
 

(A disputa de preços será feita pelo preço total do lote) 
 
PINTURA DE FAIXAS:  
 
A pintura das Faixas Horizontais será realizada nas cores branca, amarela e vermelha, será feita por meio da 
pintura a quente, com aplicação de processo termoplástico por extrusão: 
 

 FAIXAS DE PEDESTRES, SETAS, MARCAS DE CANALIZAÇÃO, SÍMBOLOS, LETRAS, ALGARISMOS E 
DIZERES (APLICAÇÃO MANUAL CONFORME ABNT NBR: 13132) para demarcação Viária. 
 

 ESPESSURA DA PELÍCULA POR EXTRUSÃO DE 3,00 mm.  
 

 CORES: AMARELA e/ou BRANCA. 
 
As pinturas deverão ser executadas com tinta a base de produto termoplástico indicado para sinalização viária 
atendendo a Norma ABNT/NBR 13132/1994, com a aplicação de microesfera de vidro tipo I-B e II-A (NBR 16184) 
nas quantidades recomendadas. 
 
As pinturas serão utilizadas para os seguintes tipos de sinalização:  
 

 Espessura da película de 3,00 mm; 

 Linhas, setas, símbolos, letras e algarismos, ou podendo ser alterada conforme especificado PELA 
CONTRATANTE;  

 Linha de divisão de fluxos com largura A SER DEFINIDA COM A CONTRATANTE;  

 Formação de faixas de transito com largura A SER DEFINIDA COM A CONTRATANTE;  

 Linha de bordo COM largura A SER DEFINIDA COM A CONTRATANTE;  

 Linha de retenção com 40 cm de largura e linhas de travessia de pedestres com 40 cm de largura e 4m de 
comprimento com espaçamento de 40 cm entre faixas;  
 
As larguras das faixas poderão ser alteradas, caso haja necessidade técnica para tal.  
 
SEGURANÇA DOS LOCAIS DE PINTURA DAS FAIXAS:  
 
A sinalização do local de execução dos serviços deverá ser fundamentada no Manual de Sinalização do DNIT e 
Manual Brasileiro de Sinalização - Vol. VII – Sinalização Temporária. 
 
A Sinalização da rua visa à segurança do usuário e do pessoal envolvido na execução dos serviços, sendo 
constituída de Sinalização Horizontal, Vertical.  
 
A Sinalização do local será constituída basicamente por:  
 
Placas;  
Cones de borracha ou plásticos;  
Dispositivos de luz intermitentes; 
Auxílio de trabalhadores devidamente sinalizados com EPI’s e;  
Bandeiras. 
 
Apresentar juntamente com a proposta, laudos dos materiais cotados, não superiores há 180 dias e atestado(s) 
comprovando serviço compatível ou semelhante ao licitado em até 40% do volume licitado. Apresentar o registro 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR BRANCO, À BASE DE METIL METACRILATO, 
MONOCOMPONENTE, ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E INTEMPERISMO, ALTA ADERÊNCIA EM PISOS DE 
CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND.  
 
 
1. OBJETIVO  
 
Este documento especifica as características mínimas exigíveis para fornecimento de tinta a base de metil metacrilato 
para demarcação viária, aplicado por processo mecânico (máquinas apropriadas) ou manual (rolo ou trincha), na cor 
Branca para o Município de Canoinhas ao Departamento de Trânsito de Canoinhas - DETRACAN.   
 
2. NORMAS DE REFERÊNCIA: TINTA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE COR 
BRANCO: 

  CET ET-SH-14 (15/03/2007) – Tinta à base de metil metacrilato monocomponente para sinalização horizontal; 

 NBR 5829 – Tintas, vernizes e derivados – Determinação da massa específica – Método de ensaio;  

 NBR 5839 – Determinação qualitativa de breu em vernizes – Método de ensaio;  

 NBR 16184 – Sinalização horizontal viária – Microesferas de vidro – Requisitos;  

 NBR 7396/2017 – Material para sinalização horizontal – Terminologia;  

 NBR 15438/2020 – Sinalização horizontal viária – Tintas – Método de ensaio. 
 
3. CONDIÇÕES GERAIS  
 
3.1 A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland.  
3.2 A tinta, logo após abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, natas ou grumos.  
3.3 A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada. 
3.4 A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas de pintura por aspersão e ter a consistência 
especificada, sem ser necessário a adição de outro aditivo qualquer. No caso de adição de microesferas de vidro, 
respeitar a qualidade e quantidade vigente na norma ABNT-NBR 16184. Poderá ser adicionado no máximo 5% (cinco 
por cento) de solvente em volume sobre a tinta, compatível com a mesma para acerto de viscosidade.  
3.5 A tinta não deve modificar as suas características (não podendo apresentar espessamento, coagulação, 
empedramento ou sedimento que não possa ser facilmente disperso por agitação manual, devendo após agitação, 
apresentar aspecto homogêneo) ou deteriorar-se, quando estocada, por um período menor ou igual a 6 meses após a 
data de fabricação do material, desde que, protegida da luz solar direta e à temperatura máxima de 35ºC, livre de 
umidade.  
3.6 A unidade de compra é o balde com capacidade volumétrica de 18 (dezoito) litros.  
3.7 A tinta deverá ser fornecida na cor branco N9,5, respeitando os padrões e tolerâncias do código de cores 
“MUNSELL”.  
3.8 A tinta deve ser fornecida e embalada em recipientes metálicos, cilíndricos, possuindo tampa removível com 
diâmetro igual ao da embalagem, com sistema de fechamento tipo borboleta. Estes recipientes devem trazer no seu 
corpo, bem legível, as seguintes informações:  
 
a) nome do produto: TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA – METIL METACRILATO;  
b) nome comercial;  
c) cor da tinta;  
d) referência quanto à natureza química da resina;  
e) data de fabricação e prazo de validade;  
f) identificação da partida de fabricação;  
g) nome e endereço do fabricante;  
h) quantidade contida no recipiente, em litro. 
i) número do lote;  
 
3.9 A tinta deverá ter, na data da entrega, prazo de validade igual ou superior a 5 (cinco) meses. 
 
3.10 Retrorrefletorização  
 

no CREA da empresa e de seu profissional responsável. 
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A retrorrefletorização inicial mínima recomendada, em milicandelas por lux por metro quadrado, deve ser: 
 
a) para sinalização provisória: 150 mcd/lux.m² para o Branco e 100 mcd/lux.m² para o Amarelo; 
b) para sinalização definitiva: 250 mcd/lux.m² para o Branco e 150 mcd/lux.m² para o Amarelo; 
 
3.11 Limpeza do Pavimento  
 
A Contratada deverá apresentar aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a superfície a ser 
demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes processos não forem suficientes para 
remover todo o material estranho, as superfícies deverão ser escovadas com a solução de fosfato tri sódico ou similar 
e então lavadas 24 (vinte e quatro) horas antes do início efetivo dos serviços de demarcação, ou então quando a 
BHTRANS determinar.  
 
3.12 Preparação do Pavimento 
 
a) A superfície a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (óleos, 
graxas, etc.), que possa prejudicar a aderência do material ao pavimento. 
b) Quando a simples varrição ou jato de ar não forem suficientes para remover todo o material estranho, o pavimento 
deve ser limpo de maneira adequada e compatível com o tipo de material a ser removido. 
c) Quando o pavimento for de concreto ou asfalto betuminoso usinado a quente (CBUQ), ou apresentar agregado 
exposto, infiltração e/ou expiração de umidade, antes da pintura deve-se fazer uma PINTURA DE LIGAÇÃO, cuja 
função é atuar como meio ligante e impermeável entre o pavimento e o termoplástico.  
 
3.13 Pré-marcação  
 
Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a 
pré-marcação antes da aplicação do material na via, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensões fornecidas 
em projeto. 
 
3.14 Espessura  
 
A espessura da tinta após aplicação, quando úmida, deverá ser de no mínimo 0,6 (zero vírgula seis) mm e a sua 
espessura após secagem deverá ser no mínimo de 0,4 (zero vírgula quatro) mm, quando medida sem adição de 
microesferas Tipo II a/b.  
 
3.15 Para aplicação de tintas 
 
a) Processo de aplicação mecânica: equipamento autopropelido com compressor de ar, tanques pressurizados, para 
tinta e solvente, mexedores manuais, reservatório e semeador para microesferas de vidro, válvulas reguladoras de ar, 
sequenciador automático, pistolas, discos delimitadores de faixa, balizadores e miras óticas; 
b) Processo de aplicação manual: compressor de ar, com tanques pressurizados para tintas, mexedores manuais, 
tanques para solventes, e pistolas manuais a ar comprimido. 
c) O material aplicado deverá apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou manchas, não se admitindo 
diferenças de tonalidade em uma mesma faixa ou em faixas paralelas.  
d) A distribuição de microesferas de vidro deverá ser uniforme, não sendo admissível o seu acúmulo em 
determinadas áreas pintadas. Na pintura mecânica será usada a distribuição por aspersão, e na manual equipamento 
próprio ou outro meio aprovado pela fiscalização.  
e) A tolerância com relação à extensão e a largura de cada faixa serão de até 5% (cinco por cento). Esse excesso 
não será levado em consideração no pagamento, não se admitindo largura ou extensões inferiores aos indicados no 
projeto.  
f) Na execução das marcas retas, qualquer desvio nas bordas excedendo 0,01(zero vírgula zero um) mm em 10 (dez) 
m deverá ser corrigido. 
g) A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições:  
 
1) temperatura do ar entre 5ºC e 40ºC / temperatura do pavimento entre 10ºC e 45ºC;  
2) umidade relativa do ar até 80%;  
 
h) A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 mm à 0,7mm.  
i) A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação 
ao tráfego no período mínimo de tempo de 30 minutos. 
j) A tinta deve manter integralmente, a coesão dos componentes e a cor, após aplicação no pavimento.  
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k) A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica de adesividade das 
microesferas de vidro ao pavimento, produzindo película seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas 
ou descascamento durante o período de vida útil.  
l) A tinta, quando aplicada sobre a superfície betuminosa, não deve apresentar sangria, nem exercer qualquer ação 
que danifique o pavimento.  
 
4. CONDIÇÕES TÉCNICAS  
 
4.1 Requisitos Quantitativos 
Tabela 1 – Requisitos Quantitativos 
 

Requisitos Mínimo Máximo 

Consistência (UK) 85 100 

Estabilidade na armazenagem: - alteração de consistência (UK)  - 10 

Matéria não-volátil, porcentagem em massa 70 - 

Determonação do teor de pigmento – dioxido de titânio (TiO2)  16  

Tempo de secagem, No-Pick-Up Time, minutos - 15 

Resistência à abrasão, Litros 130 - 

Massa específica, g/cm3 1,45 - 

Peso molecular do veículo – g/mol 55 65 

 
4.2 Requisitos Qualitativos  
Tabela 2 – Requisitos Qualitativos 
 

Cor Munsell – Munsell book of color (consulta de escala) tinta 
metacrílica na cor BRANCO 

N9,5 (tolerância N9,0)  

Breu e derivados Ausente 

Sangramento Ausente 

Resistência à água Inalterado 

Resistência ao intemperismo Integridade: Inalterada – Cor: Leve alteração 

Identificação do veículo não volátil 

O espectrograma de absorção de radiações 
infravermelhas deve apresentar bandas 
características de metil e butil metacrilato e 
ausência de estireno  

 
5. EQUIPAMENTOS 
 
5.1 Para aplicação de tintas 
 
a) Processo de aplicação mecânica: equipamento autopropelido com compressor de ar, tanques pressurizados, para 
tinta e solvente, mexedores manuais, reservatório e semeador para microesferas de vidro, válvulas reguladoras de ar, 
sequenciador automático, pistolas, discos delimitadores de faixa, balizadores e miras óticas; 
b) Processo de aplicação manual: compressor de ar, com tanques pressurizados para tintas, mexedores manuais, 
tanques para solventes, e pistolas manuais a ar comprimido. 
c) O material aplicado deverá apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou manchas, não se admitindo 
diferenças de tonalidade em uma mesma faixa ou em faixas paralelas.  
d) A distribuição de microesferas de vidro deverá ser uniforme, não sendo admissível o seu acúmulo em 
determinadas áreas pintadas. Na pintura mecânica será usada a distribuição por aspersão, e na manual equipamento 
próprio ou outro meio aprovado pela fiscalização.  
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e) A tolerância com relação à extensão e a largura de cada faixa serão de até 5% (cinco por cento). Esse excesso 
não será levado em consideração no pagamento, não se admitindo largura ou extensões inferiores aos indicados no 
projeto.  
f) Na execução das marcas retas, qualquer desvio nas bordas excedendo 0,01(zero vírgula zero um) mm em 10 (dez) 
m deverá ser corrigido. 
 
6. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
6.1 Para fins de controle de qualidade, o fornecedor deverá apresentar no momento da entrega, laudos de análise 
dos produtos, realizados em laboratórios credenciados pela ABIPTI (Associação Brasileira das Instituições de 
Pesquisa Tecnológica). Os lotes analisados deverão possuir o certificado de análise do produto que satisfaça às 
exigências desta especificação, não dispensando a critério do DETRACAN e Prefeitura Municipal de Canoinhas, 
coleta de amostra do lote, no instante do recebimento do material, para análise, as expensas do fornecedor.  
6.2 O DETRACAN poderá coletar amostra do lote, no instante do recebimento do material, para análise, a expensas 
do fornecedor.  
6.3 Cabe ao DETRACAN, aceitar total ou parcialmente o lote, considerando os resultados de inspeção visual, 
independente de ensaios específicos. 
6.4 Os lotes que satisfazerem às condições das seções 3 e 4, cujas amostras foram submetidas aos ensaios 
previstos neste documento, serão aceitos.  
6.5 A exclusivo critério do DETRACAN e Prefeitura Municipal de Canoinhas, poderão ser dispensados os ensaios 
para o recebimento do material.  
6.6 Devem ser rejeitados os lotes que não atenderem a Tabela 1 e Tabela 2 da seção 4. 
 
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AMARELO, À BASE DE METIL METACRILATO, 
MONOCOMPONENTE, ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E INTEMPERISMO, ALTA ADERÊNCIA EM PISOS DE 
CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND.  
 
7. OBJETIVO  
Este documento especifica as características mínimas exigíveis para fornecimento de tinta para demarcação viária a 
base de metil metacrilato monocomponente, aplicado por processo mecânico (máquinas apropriadas) ou manual (rolo 
ou trincha), na cor AMARELA para o Município de Canoinhas ao Departamento de Trânsito de Canoinhas - 
DETRACAN.  
 
8. NORMAS DE REFERÊNCIA TINTA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE COR 
AMARELO: 

 CET ET-SH-14 (15/03/2007) – Tinta à base de metil metacrilato monocomponente para sinalização horizontal  

 NBR 5829 – Tintas, vernizes e derivados – Determinação da massa específica – Método de ensaio  

 NBR 5839 – Determinação qualitativa de breu em vernizes – Método de ensaio  

 NBR 16184 – Sinalização horizontal viária – Microesferas de vidro – Requisitos  

 NBR 7396 – Material para sinalização horizontal – Terminologia 

 NBR 15438 – Sinalização horizontal viária – Tintas – Método de ensaio  
 
9. CONDIÇÕES GERAIS  
 
9.1 A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland.  
9.2 A tinta, logo após abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, natas ou grumos.  
9.3 A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada.  
9.4 A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições:  
 
a) temperatura do ar entre 5ºC e 40ºC / temperatura do pavimento entre 10ºC e 45ºC;  
b) umidade relativa do ar até 80%;  
 
9.5 A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas de pintura por aspersão e ter a consistência 
especificada, sem ser necessário a adição de outro aditivo qualquer. No caso de adição de microesferas de vidro, 
respeitar a qualidade e quantidade vigente na norma ABNT-NBR 16184. Poderá ser adicionado no máximo 5% (cinco 
por cento) de solvente em volume sobre a tinta, compatível com a mesma para acerto de viscosidade.  
9.6 A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 mm a 0,7mm.  
9.7 A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a 
liberação ao tráfego no período mínimo de tempo de 30 minutos.  
9.8 A tinta deve manter integralmente, a coesão dos componentes e a cor, após aplicação no pavimento.  
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9.9 A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica de adesividade das 
microesferas de vidro ao pavimento, produzindo película seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas 
ou descascamento durante o período de vida útil.  
9.10 A tinta, quando aplicada sobre a superfície betuminosa, não deve apresentar sangria, nem exercer qualquer 
ação que danifique o pavimento.  
9.11 A tinta não deve modificar as suas características (não podendo apresentar espessamento, coagulação, 
empedramento ou sedimento que não possa ser facilmente disperso por agitação manual, devendo após agitação, 
apresentar aspecto homogêneo) ou deteriorar-se, quando estocada, por um período menor ou igual a 6 meses após a 
data de fabricação do material, desde que, protegida da luz solar direta e à temperatura máxima de 30ºC, livre de 
umidade e nunca diretamente no solo.  
9.12 A unidade de compra é o balde com capacidade volumétrica de 18 (dezoito) litros.  
9.13 A tinta deverá ser fornecida na cor amarelo 10YR7,5/14 e suas tolerâncias, respeitando os padrões e tolerâncias 
do código de cores “MUNSELL”.  
9.14 A tinta deve ser fornecida e embalada em recipientes metálicos, cilíndricos, possuindo tampa removível com 
diâmetro igual ao da embalagem, com sistema de fechamento tipo borboleta. Estes recipientes devem trazer no seu 
corpo, bem legível, as seguintes informações:  
 
a) nome do produto: TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA – METIL METACRILATO;  
b) nome comercial;  
c) cor da tinta;  
d) referência quanto à natureza química da resina;  
e) data de fabricação e prazo de validade;  
f) identificação da partida de fabricação;  
g) nome e endereço do fabricante;  
h) quantidade contida no recipiente, em litro. 
i) número do lote;  
 
9.15 A tinta deverá ter, na data da entrega, prazo de validade igual ou superior a 5 (cinco) meses. 
 
10.  CONDIÇÕES TÉCNICAS  
10.1 Requisitos Quantitativos 
Tabela 3 – Requisitos Quantitativos 
 

Requisitos Mínimo Máximo 

Consistência (UK) 85 100 

Estabilidade na armazenagem: - alteração de consistência (UK)  - 10 

Matéria não-volátil, porcentagem em massa 70 - 

Tempo de secagem, No-Pick-Up Time, minutos - 15 

Resistência à abrasão, Litros 100 - 

Massa específica, g/cm3 1,45 - 

Peso molecular do veículo – g/mol 55 65 

 
10.2 Requisitos Qualitativos 
Tabela 4 – Requisitos Qualitativos 
 

Cor Munsell – Munsell book of color (consulta de escala) tinta 
metacrílica na cor amarelo 

10YR7,5/14 e suas tolerâncias 

Breu e derivados Ausente 

Sangramento Ausente 

Resistência à água Inalterado 

Resistência ao intemperismo Integridade: Inalterada – Cor: Leve alteração 

Identificação do veículo não volátil O espectrograma de absorção de radiações 



 

Página 11 de 30 

 

infravermelhas deve apresentar bandas 
características de metil e butil metacrilato e 
ausência de estireno 

 
11. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO  
 
11.1 Para fins de controle de qualidade, todos os materiais devem acompanhar “Certificado de Análise Qualitativa e 
Quantitativa do Produto”, que satisfaça às exigências desta especificação técnica, emitido por laboratório credenciado 
pela ABIPTI (Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica), com prazo de emissão não superior a 
180 (cento e oitenta) dias a contar da data do fornecimento.  
11.2 O DETRACAN poderá coletar amostra do lote, no instante do recebimento do material, para análise, a expensas 
do fornecedor.  
11.3 Cabe ao DETRACAN, aceitar total ou parcialmente o lote, considerando os resultados de inspeção visual, 
independente de ensaios específicos. 
11.4 Os lotes que satisfazerem às condições das seções 3 e 4, cujas amostras foram submetidas aos ensaios 
previstos neste documento, serão aceitos.  
11.5 A exclusivo critério do DETRACAN e Prefeitura Municipal de Canoinhas, poderão ser dispensados os ensaios 
para o recebimento do material.  
11.6 Devem ser rejeitados os lotes que não atenderem a Tabela 3 e Tabela 4 da seção 9. 
 
TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL APLICADO PELO PROCESSO DE ASPERSÃO (HOT 
SPRAY) PADRÃO ABNT-NBR13159 
 
12. OBJETIVO 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para a execução de Sinalização Horizontal com material termoplástico 
pelo processo de aspersão (hot spray). 
 
O material termoplástico deverá ser aplicado pelo processo de aspersão, através de equipamentos adequados, 
conforme o tipo de pintura a ser executada. 
 
13. NORMAS DE REFERÊNCIA: TINTA MATERIAL TERMOPLÁSTICO PELO PROCESSO DE ASPERSÃO 
(HOT SPRAY), COR AMARELO E/OU BRANCO: 
NBR 16184/2013 - Microesferas de vidros retrorrefletivas- Especificação 
NBR 7396/2017 - Material para sinalização horizontal- Terminologia 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação do teor de ligante- 
Método de ensaio 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal – Determinação de cromato de 
chumbo- Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação de sulfeto de cádmio- 
Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação de densidade de 
massa (massa específica)- Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação do deslizamento- 
Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da resistência à 
abrasão- Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal – Determinação de resistência à luz- 
Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado par sinalização horizontal – Determinação do dióxido de titânio 
pelo método de redução do alumínio- Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 -Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação de microesferas de 
vidro – Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação para sinalização 
horizontal – Determinação da temperatura de amolecimento (ponto de amolecimento)- Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da estabilidade ao 
calor- Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da cor- Método de 
ensaio. 
NBR 13159 - Termoplástico para sinalização horizontal aplicado pelo processo de aspersão. 
 
Os termos técnicos utilizados nesta Norma são definidos na NBR 7396/2017. 
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14. CONDIÇÕES GERAIS 
 
a) O termoplástico deve apresentar boas condições de trabalho e suportar temperaturas de até 80° C, sem sofrer 
deformações. 
 
b) O termoplástico deve ser inerte a intempéries. 
 
c) O termoplástico deve produzir faixas que se agreguem firmemente ao pavimento, não se destacando deste, em 
tolerância de esforços provenientes do tráfego. 
 
d) O termoplástico deve ser passível de remoção intencional, não ocasionando danos significativos ao pavimento. 
 
e) O termoplástico não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 
 
f) O termoplástico aplicado sobre o pavimento de concreto deve ser procedido de uma pintura de ligação com 
material apropriado. 
 
g) O termoplástico depois de aplicado deve permitir a liberação do tráfego, em no máximo 10 (dez) minutos. 
 
h) O termoplástico deve manter integralmente a sua coesão e cor, após a sua aplicação no pavimento. 
 
i) O termoplástico quando aquecido à temperatura exigida para a sua aplicação não deve desprender fumos ou gases 
tóxicos que possam causar danos a pessoas ou propriedades. 
 
j) O material termoplástico se constitui em mistura em proporções convenientes de ligantes; partículas granulares 
como elementos inertes; pigmentos e seus agentes dispersores; microesferas de vidro e outros componentes que 
propiciem ao material qualidades que venham a atender a finalidade a que se destina. 
 
k) O ligante deve ser constituído de resinas naturais e/ou sintéticas e um óleo, como agente plastificante. 
 
l) As partículas granulares devem ser constituídas de talco, dolomita, calcita, quartzo e outros materiais similares e de 
microesfera de vidro do tipo IA, conforme NBR 16184/2013. 
 
m) No termoplástico de cor branca, o pigmento deve ser o dióxido de titânio rutilo e no de cor amarela deve ser o 
cromato de chumbo ou sulfeto de cádmio. Os pigmentos empregados devem assegurar uma qualidade e resistência 
à luz e ao calor, tais que a tonalidade das faixas permaneça inalterada. 
 
n) O termoplástico deve ser acondicionado em sacos multifolhados, de papel ou plástico, bem como em embalagens 
padronizadas, nas quais deve constar visivelmente o seguinte: 

 

 Cor do material; 

 Máxima temperatura de aquecimento; 

 Nome do fabricante; 

 Nome do produto; 

 Número do lote de fabricação; 

 Prazo de validade; 

 Quantidade, em kg; 

 Data de fabricação. 
 

15. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
15.1 Materiais 
 
Os Materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal, deverão atender as Especificações Técnicas 
da ABNT. 
 
15.2 Espessura 
 
A espessura de termoplástico a ser aplicado é de no mínimo 1,5 mm, salvo determinação em contrário em projeto ou 
ordem de serviço. 
 
15.3 Retrorrefletorização  
 
A retrorrefletorização inicial mínima recomendada, em milicandelas por lux por metro quadrado, deve ser: 
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a. para sinalização provisória: 150 mcd/lux.m² para o Branco e 100 mcd/lux.m² para o Amarelo; 
b. para sinalização definitiva: 250 mcd/lux.m² para o Branco e 150 mcd/lux.m² para o Amarelo; 
 
15.4 Equipamentos de Limpesa 
 
A contratada deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a superfície a ser 
demarcada, como: escovas, vassouras, compressores, ventiladores, etc. 
 
15.5 Equipamentos de Aplicação 
 
Devem incluir um aparelho de projeção pneumática, mecânica ou combinada, e tantos apetrechos auxiliares para 
demarcação manual quantos forem necessários a execução satisfatória do serviço. Os equipamentos mínimos 
necessários, por equipe, para aplicação de material termoplástico pelo processo de aspersão são: 
 

 Usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão do material (branco e 
amarelo), providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores com velocidade variável. Veículo auto-
propulsor contendo recipiente com capacidade variável e aquecimento indireto (câmera para óleo térmico). Para os 
equipamentos de projeção pneumática o recipiente precisa ser pressurizado para conduzir o material até a pistola, e 
nos equipamentos de projeção mecânica o material deve ser conduzido através de bomba até a pistola. Termômetros 
em perfeito estado de funcionamento na câmera de óleo e no recipiente para a fusão do material termoplástico. 
Conjunto aplicador contendo uma ou duas pistolas próprias para termoplástico e semeador de microesferas de vidro. 
Aquecimento indireto (com óleo térmico), para todo conjunto aplicador, ou seja: mangueira condutora do material 
termoplástico e pistola. Compressor com tanque pulmão de ar destinado a: 
a) pressurização do recipiente de termoplástico (nos equipamentos de projeção pneumática), tanque de microesferas. 
b) Limpeza do pavimento e para atomização do material. 
c) Acionamento das pistolas para termoplásticos e microesferas. 
 
15.6 Aplicações 
 
As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados pela fiscalização e pelo 
projeto. 
 
15.7 Condições Ambientais 
 
O termoplásticos devem ser aplicados nas seguintes condições: 
 
a) temperatura entre 10° C e 40° C 
b) umidade relativa do ar até 80% 
 
15.8 Preparação do Pavimento 
 
a) A superfície a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (óleos, 
graxas, etc.), que possa prejudicar a aderência do material ao pavimento. 
b) Quando a simples varrição ou jato de ar não forem suficientes para remover todo o material estranho, o pavimento 
deve ser limpo de maneira adequada e compatível com o tipo de material a ser removido. 
c) Quando o pavimento for de concreto ou asfalto betuminoso usinado a quente (CBUQ), ou apresentar agregado 
exposto, infiltração e/ou expiração de umidade, antes da pintura deve-se fazer uma PINTURA DE LIGAÇÃO, cuja 
função é atuar como meio ligante e impermeável entre o pavimento e o termoplástico.  
 
15.8 Pré-marcação 
 
Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a 
pré-marcação antes da aplicação do material na via, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensões fornecidas 
em projeto. 
 
15.9 Aplicação do Material 
 
Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nítidas e uma película de cor e 
largura uniformes. 
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O material deve ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova aplicação para atingir a espessura especificada. 
Na aplicação do material termoplástico, a temperatura deverá ser de: 
 
Termoplástico branco: 200° C 
Termoplástico amarelo: 180° C 
       
Na execução das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em 10m, deve ser corrigido. A largura 
das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se uma tolerância de mais ou menos 5%. As 
sinalizações existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas não deixando qualquer marca ou falha que possa 
prejudicar a nova sinalização. As microesferas de vidro tipo II devem ser aplicadas por aspersão concomitantemente 
com a aplicação do material à razão de 400 g/m². 
 
15.10 Proteção 
 
O termoplástico aplicado deverá ser protegido, até o seu endurecimento, de todo tráfego de veículos bem como de 
pedestre. O aplicador será diretamente responsável e deve colocar sinais de aviso adequados. 
 
15.11 Correção 
 
Caso seja realizada aplicação de material em desacordo com o projeto, a contratada deverá retira-lo através de 
métodos a livre escolha sujeitos à aprovação da fiscalização, e sem ônus a contratante. 
 
15.12 Medição 
 
Nos serviços executados, a apuração das quantidades (medições) será calculada tomando-se por base as áreas 
efetivamente pintadas. 
 
15.13 Requisitos Quantitativos 
Tabela 5 – Requisitos Quantitativos 
 

Requisitos quantitativos Min. Máx. 

Ligante, % em massa na mistura 18 24 

Para o termoplástico branco 

-TIO2’ % em massa na mistura 
08  

Para o termoplástico amarelo: 

-PbCrO 4’% em massa na mistura 
02  

-CdS, % em massa na mistura 01  

Microesferas, % em massa na mistura 20 40 

Ponto de amolecimento, C 90  

Deslizamento  05 

Resistência à abrasão, g   0,4 

Densidade da massa específica, g/cm3 1,85 2,25 

 
15.14 Requisitos Qualitativos 
Tabela 6 – Requisitos Qualitativos 
 

Cor Munsell 
- Termoplástico branco 

N 9,5 tolerância N 9,0 
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Cor Munsell 
- Termoplástico amarelo 

10 YR-7,5/14 com tolerância 10YR-6,5/14 e 
8,5 YR 7,5/14 

Estabilidade ao calor satisfatória 

Resistência à luz satisfatória 

 
16. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 
16.1 A exclusivo critério do órgão comprador da contratante pode ser dispensado um ou mais ensaios para o 
recebimento do material. 
 
17. ANÁLISE DO TERMOPLÁSTICO 
 
17.1 Controle de Qualidade: 
 
O fornecedor deverá realizar as suas expensas, em laboratório bem conceituado, de idoneidade reconhecida, os 
ensaios para obtenção dos resultados para que o produto satisfaça as exigências contidas nesta especificação, 
quando solicitado pela CONTRATANTE OU FISCALIZAÇÃO. 
 
A aplicação do material termoplástico e das microesferas, só poderá ser feita por meios mecânicos adequados, 
precedida de uma rigorosa inspeção pela contratada, para as superfícies a serem sinalizadas com a análise do 
pavimento como: limpeza do pavimento, análise de drenagem e umidade relativa do pavimento. 
 
A temperatura de aplicação não deverá ser inferior a 180ºC e não poderá exceder o limite de 220ºC para não alterar 
as propriedades físicas e químicas do material, inclusive a cor na sua totalidade exigida. 
 
A quantidade total para as microesferas espalhadas (tipo drop on) não deverá ser inferior a 400gr./m² da faixa 
extrudada. 
 
O termoplástico deve ser aplicado na espessura de 3,00 mm, e deverá fornecer uma vida útil na pista de rolamento 
no mínimo de 3 (três) anos de duração, sendo este valor relativo ao estudo das características do tráfego e base na 
qual o material é aplicado. 
 
18. GARANTIA 
 
A durabilidade da sinalização aplicada (material e aplicação ou somente aplicação), sobre pavimentos asfálticos, 
suportando tráfego de até 30.000 (trinta mil) veículos/faixa x dia, independentemente dos ensaios e vistorias deverá 
ser de: 
 
- 12 (doze) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço. 
- 24 (vinte e quatro) meses para 80% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço. 
- 36 (trinta e seis) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço. 
 
TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL APLICADO PELO PROCESSO DE EXTRUSÃO, COR 
AMARELO E/OU BRANCO – PADRÃO ABNT-NBR 13132 
 
19. OBJETIVO 
 
 Esta Norma fixa as condições exigíveis para implantação de materiais termoplásticos retrorrefletorizados 
empregados na sinalização horizontal viária, aplicados pelo processo de extrusão. 
 
20. NORMAS DE REFERÊNCIA: TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL APLICADO PELO 
PROCESSO DE EXTRUSÃO, COR AMARELO E/OU BRANCO: 
 
NBR    16184/2013     -    Microesferas de vidro retrorrefletivas- Especificação. 
NBR      7396/2017     -    Material para sinalização horizontal- Terminologia. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação do teor de ligante- 
Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação de cromato de 
chumbo- Método de ensaio. 
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NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação de sulfeto de cádmio- 
Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da densidade de 
massa (massa específica)- Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação do deslizamento- 
Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da resistência à 
abrasão- Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da resistência à luz- 
Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação do dióxido de titânio 
pelo método de redução do alumínio- Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação de microesferas de 
vidro- Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da temperatura de 
amolecimento (ponto de amolecimento) – Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da estabilidade ao 
calor- Método de ensaio. 
NBR 15482/2013 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da cor- Método de 
ensaio. 
NBR    13132  - Termoplástico para sinalização horizontal aplicado pelo processo de extrusão. 
 
21. Requisitos Gerais  
 
21.1 - O material termoplástico deverá ser aplicado pelo processo de extrusão, através de equipamentos adequados.  
 
21.2 - Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança, lei nº. 6514 de 22 de dezembro 
de 1977 – NR-6, os funcionários deverão se apresentar uniformizados e portando crachá de identificação preso ao 
uniforme em local visível.  
 
21.3 - As equipes de pintura deverão portar termômetro e higrômetro portáteis para efetuar o controle de temperatura 
ambiente e umidade relativa ao ar.  
 
21.4 - Os serviços de sinalização serão executados quando o tempo estiver bom, ou seja, sem chuva, ventos 
excessivos, poeiras ou neblina.  
 
21.5 - No caso de qualquer anormalidade observada com relação à geometria do local, qualidade do piso ou outro 
fator que implique na execução de sinalização incompatível com a existente, deverá ser comunicada imediatamente a 
fiscalização para as providências necessárias.  
 
21.6 - Todos os serviços de execução de sinalização horizontal somente deverão ser iniciados após a instalação de 
sinalização de segurança, de fornecimento da contratada, (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes).  
 
21.7 - Sempre que um serviço não possa ser cumprido integralmente dentro do prazo programado, por ocorrência de 
imprevistos (chuvas, obras no local, etc.) a contratada comunicará o fato imediatamente à fiscalização.  
 
22. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
22.1 Materiais 
 
Os Materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal, deverão atender as Especificações Técnicas 
da ABNT. 
 
22.2 Espessura 
 
A espessura de termoplástico a ser aplicado é de no mínimo 3,0 mm, salvo determinação em contrário em projeto ou 
ordem de serviço. 
 
22.3 Retrorrefletorização  
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A retrorrefletorização inicial mínima após 48 horas da sinalização deverá ser de 250 mcd/lux.m² para o branco e 200 
mcd/lux.m² para o amarelo. 
 
22.4 Equipamentos de Limpesa 
 
A contratada deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a superfície a ser 
demarcada, como: escovas, vassouras, compressores, ventiladores, etc. 
 
22.5 Equipamentos de Aplicação 
 
Devem incluir uma usina móvel e tantos equipamentos auxiliares para demarcação manual quantos forem 
necessários à execução satisfatória do serviço. Equipamentos mínimos necessários, por equipe, para aplicação de 
material termoplástico pelo processo de extrusão são:  
 

 Usina móvel montada sobre o caminhão, constituída de um recipiente para fusão do material (branco), providos 
de queimadores, controle de temperatura e agitadores com velocidade variável;  

 Gerador de eletricidade para alimentadores dos dispositivos de segurança e controle;  

 Sapatas para aplicação manual com largura variável de 100 a 500mm e abertura de 3,4mm;  

 Carrinho para aplicação e distribuição de microesferas, com largura variável de 100 a 500mm. 

 Veículo auto-propulsor contendo recipiente com capacidade variável e aquecimento indireto (câmera para óleo 
térmico).  

 Sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gás ou óleo;  

 Termômetros em perfeito estado de funcionamento na câmera de óleo e no recipiente para a fusão do material 
termoplástico.  

 Conjunto aplicador contendo uma ou duas pistolas próprias para termoplástico e semeador de microesferas de 
vidro.  

 Compressor com tanque pulmão de ar destinado a: 
a) pressurização do recipiente de termoplástico (nos equipamentos de projeção pneumática), tanque de microesferas. 
b) Limpeza do pavimento e para atomização do material. 
 
Nota: As sapatas utilizadas para a aplicação manual de termoplástico extrudado serão vistoriadas e aferidas por 
funcionário da Contratante. A periodicidade destas vistorias poderá ser alterada pela Contratante segundo critérios 
que julgarem adequados.  
 
22.6 Aplicações 
 
As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados pela fiscalização e pelo 
projeto. 
 
22.7 Condições Ambientais 
 
O termoplásticos devem ser aplicados nas seguintes condições: 
 
a) temperatura entre 10° C e 40° C 
b) umidade relativa do ar até 80% 
 
22.8 Preparação do Pavimento 
 
a) Pré-marcação: Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, 
deve ser feita a pré-marcação antes da aplicação do material na via, rigorosamente de acordo com as cotas e 
dimensões fornecidas pela contratante, ou autorização da fiscalização.  
b) A superfície a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (óleos, 
graxas, etc.), que possa prejudicar a aderência do material ao pavimento. 
c) Quando a simples varrição ou jato de ar não forem suficientes para remover todo o material estranho, o pavimento 
deve ser limpo de maneira adequada e compatível com o tipo de material a ser removido.  
d) Quando o pavimento for de concreto ou asfalto betuminoso usinado a quente (CBUQ), ou apresentar agregado 
exposto, infiltração e/ou expiração de umidade, antes da pintura deve-se fazer uma PINTURA DE LIGAÇÃO, cuja 
função é atuar como meio ligante e impermeável entre o pavimento e o termoplástico. 
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22.9 Aplicação do Material 
 
Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nítidas e uma película de cor e 
largura uniformes. 
 
O material deve ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova aplicação para atingir a espessura especificada. 
 
Na aplicação do material termoplástico, a temperatura deverá ser de: 
 
Termoplástico Branco: 200° C 
Termoplástico Amarelo: 180° C 
       
Na execução das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em 10m, deve ser corrigido. A largura 
das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se uma tolerância de mais ou menos 5%. As 
sinalizações existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas não deixando qualquer marca ou falha que possa 
prejudicar a nova sinalização. As microesferas de vidro tipo II devem ser aplicadas por aspersão concomitantemente 
com a aplicação do material à razão de 400 g/m². 
 
22.10 Proteção 
 
O termoplástico aplicado deverá ser protegido, até o seu endurecimento, de todo tráfego de veículos bem como de 
pedestre. O aplicador será diretamente responsável e deve colocar sinais de aviso adequados. 
 
22.11 Correção 
 
Caso seja realizada aplicação de material em desacordo com o projeto, a contratada deverá retira-lo através de 
métodos a livre escolha sujeitos à aprovação da fiscalização, e sem ônus a contratante. 
 
22.12 Medição 
 
Nos serviços executados, a apuração das quantidades (medições) será calculada tomando-se por base as áreas 
efetivamente pintadas. 
 
Definições 
 
Os termos técnicos utilizados nesta Norma são definidos na NBR 7396/2017. 
 
23. CONDIÇÕES GERAIS 
 
a) O termoplástico deve apresentar boas condições de trabalho e suportar temperaturas de até 80° C, sem sofrer 
deformações. 
 
b) O termoplástico deve ser inerte a intempéries. 
 
c) O termoplástico deve produzir faixas que se agreguem firmemente ao pavimento, não se destacando deste, em 
tolerância de esforços provenientes do tráfego. 
 
d) O termoplástico deve ser passível de remoção intencional, não ocasionando danos significativos ao pavimento. 
 
e) O termoplástico não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 
 
f) O termoplástico aplicado sobre o pavimento de concreto deve ser procedido de uma pintura de ligação com 
material apropriado. 
 
g) O termoplástico depois de aplicado deve permitir a liberação do tráfego, em no máximo 10 (dez) minutos. 
 
h) O termoplástico deve manter integralmente a sua coesão e cor, após a sua aplicação no pavimento. 
 
i) O termoplástico quando aquecido à temperatura exigida para a sua aplicação não deve desprender fumos ou gases 
tóxicos que possam causar danos a pessoas ou propriedades. 
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j) O material termoplástico se constitui em mistura em proporções convenientes de ligantes; partículas granulares 
como elementos inertes; pigmentos e seus agentes dispersores; microesferas de vidro e outros componentes que 
propiciem ao material qualidades que venham a atender a finalidade a que se destina. 
 
k) O ligante deve ser constituído de resinas naturais e/ou sintéticas e um óleo, como agente plastificante. 
 
l) As partículas granulares devem ser constituídas de talco, dolomita, calcita, quartzo e outros materiais similares e de 
microesfera de vidro do tipo IA, conforme NBR 16184/2013. 
 
m) No termoplástico de cor branca, o pigmento deve ser o dióxido de titânio rutilo e no de cor amarela deve ser o 
cromato de chumbo ou sulfeto de cádmio. Os pigmentos empregados devem assegurar uma qualidade e resistência 
à luz e ao calor, tais que a tonalidade das faixas permaneça inalterada. 
 
n) O termoplástico deve ser acondicionado em sacos multifolhados, de papel ou plástico, bem como em embalagens 
padronizadas, nas quais deve constar visivelmente o seguinte: 

 

 Cor do material; 

 Máxima temperatura de aquecimento; 

 Nome do fabricante; 

 Nome do produto; 

 Número do lote de fabricação; 

 Prazo de validade; 

 Quantidade, em kg; 

 Data de fabricação. 
 
 

24. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
Requisitos Quantitativos 
Tabela 7 – Requisitos Quantitativos 
 

Requisitos quantitativos Min. Máx. 

Ligante, % em massa na mistura 18 24 

Para o termoplástico branco 

-TIO2’ % em massa na mistura 
08  

Para o termoplástico amarelo: 

-PbCrO 4’% em massa na mistura 
02  

-CdS, % em massa na mistura 01  

Microesferas, % em massa na mistura 20 40 

Ponto de amolecimento, C 90  

Deslizamento  05 

Resistência à abrasão, g   0,4 

Densidade da massa específica, g/cm3 1,85 2,25 

 
Requisitos Qualitativos 
Tabela 8 – Requisitos Qualitativos 
 

Cor Munsell 
- Termoplástico branco 

N 9,5 tolerância N 9,0 

Cor Munsell 10 YR-7,5/14 com tolerância 10YR-6,5/14 e 8,5 
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- Termoplástico amarelo YR 7,5/14 

Estabilidade ao calor satisfatória 

Resistência à luz satisfatória 

 
25. INSPEÇÃO 
 
Teor de ligante 
 Determinar o teor de ligante, porcentagem em massa na mistura conforme NBR 15482/2013; 
 
Dióxido de titânio 
 Determinar o dióxido de titânio conforme NBR 15482/2013; 
 
Cromato de chumbo 
 Determinar o cromato de chumbo conforme NBR 15482/2013; 
 
Sulfeto de cádmio 
 Determinar o sulfeto de cádmio conforme NBR 15482/2013; 
 
Teor de microesfera 
 Determinar o teor de microesferas conforme NBR 15482/2013; 
 
Densidade de massa (massa específica) 
 Determinar a densidade de massa conforme NBR 15482/2013; 
 
Temperatura de amolecimento (ponto de amolecimento) 
 Determinar a temperatura de amolecimento conforme NBR 15482/2013; 
 
Deslizamento 
 Determinar o deslizamento conforme NBR 15482/2013; 
 
Resistência à abrasão 
 Determinar a resistência à abrasão conforme NBR 15482/2013; 
 
Estabilidade ao calor 
 Determinar a estabilidade ao calor conforme NBR 15482/2013; 
 
Resistência à luz 
 Determinar a resistência à luz conforme NBR 15482/2013; 
 
Cor 
 Determinar a cor conforme NBR 15482/2013. 
 
26. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 
25.1 A exclusivo critério do órgão comprador da contratante pode ser dispensado um ou mais ensaios para o 
recebimento do material. 
 
27. ANÁLISE DO TERMOPLÁSTICO 
 
27.1 Controle de Qualidade. 
 
O fornecedor deverá realizar as suas expensas, em laboratório bem conceituado, de idoneidade reconhecida, os 
ensaios para obtenção dos resultados para que o produto satisfaça as exigências contidas nesta especificação, 
quando solicitado pela CONTRATANTE OU FISCALIZAÇÃO. 
 
A aplicação do material termoplástico e das microesferas, só poderá ser feita por meios mecânicos adequados, 
precedida de uma rigorosa inspeção pela contratada, para as superfícies a serem sinalizadas com a análise do 
pavimento como: limpeza do pavimento, análise de drenagem e umidade relativa do pavimento. 
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A temperatura de aplicação não deverá ser inferior a 180ºC e não poderá exceder o limite de 220ºC para não alterar 
as propriedades físicas e químicas do material, inclusive a cor na sua totalidade exigida. 
 
A quantidade total para as microesferas espalhadas (tipo drop on) não deverá ser inferior a 400gr./m² da faixa 
extrudada. 
 
O termoplástico deve ser aplicado na espessura de 3,00 mm, e deverá fornecer uma vida útil na pista de rolamento 
no mínimo de 3 (três) anos de duração, sendo este valor relativo ao estudo das características do tráfego e base na 
qual o material é aplicado. 
 
28. GARANTIA 
 
A durabilidade da sinalização aplicada (material e aplicação ou somente aplicação), sobre pavimentos asfálticos, 
suportando tráfego de até 30.000 (trinta mil) veículos/faixa x dia, independentemente dos ensaios e vistorias deverá 
ser de: 
 
- 12 (doze) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço. 
- 24 (vinte e quatro) meses para 80% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço. 
- 36 (trinta e seis) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço. 
 
 
29. ESQUEMA PARA MONTAGEM DE SETAS, SÍMBOLOS, LETRAS E ALGARISMOS PARA PINTURAS DE 
SINALIZAÇÕES VIÁRIAS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AMARELO E/OU BRANCO, À BASE 
DE METILMETACRILATO, MONOCOMPONENTE, ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E INTEMPERISMO, ALTA 
ADERÊNCIA EM PISOS DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND E PINTURAS DE SINALIZAÇÕES VIÁRIAS A 
QUENTE COM TINTAS TERMOPLÁSTICAS: 
 
A-) SETA RETA                         
CORPO DA SETA 

 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-) SETA VIRE À ESQUERDA OU VIRE À DIREITA 
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C-) SETA SIGA EM FRENTE OU VIRE À ESQUERDA OU VIRE À DIREITA 
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D-) SETA INDICATIVA DE MUNDANÇA OBRIGATÓRIA DE FAIXA (MOF) 
 

 
 
 

 
 
 
 
E-) SETA INDICATIVA DE MOVIMENTO EM CURVA (IMC) 
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F-) SIMBOLO INDICATIVO DE INTERSEÇÃO COM VIA QUE TEM PREFERÊNCIA SETA 
INDICATIVA DE MOVIMENTO EM CURVA (SIP) “DÊ A PREFERÊNCIA” 
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G-) SIMBOLO INDICATIVO: NÚMEROS E LEGENDAS DE SOLO 
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30. TABELA        -         SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (escritas e símbolos) 

SINALIZAÇÃO ALT. COMP. 

PARE 
1,60 
2,40 

2,96 
3,30 

ESCOLA 
1,60 
2,40 

2,96 
2,96 

ATENÇÃO 

1,60 3,00 

1,60 3,20 

2,40 3,30 

DEVAGAR 
1,60 
2,40 

3,00 
3,40 

A 50 m 
1,60 
2,40 

2,25 
2,25 

A 100 m 
1,60 
2,40 

2,53 
2,53 

A 200 m 
1,60 
2,40 

2,53 
2,53 
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A 300 m 
1,60 
2,40 

2,53 
2,53 

A 400 m 
1,60 
2,40 

2,53 
2,53 

A 500 m 
1,60 
2,40 

2,53 
2,53 

20 
1,60 
2,40 

0,90 
1,20 

30 
1,60 
2,40 

0,90 
1,20 

40 
1,60 
2,40 

0,90 
1,20 

50 
1,60 
2,40 

0,90 
1,20 

60 
1,60 
2,40 

0,90 
1,20 

80 
1,60 
2,40 

0,90 
1,20 

 
km/h 

 

1,60 
2,40 

1,20 
2,53 

 
 
 
 
 
 
 

HANDERSON LUIZ MELO 
AUTORIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

DETRACAN 


