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MEMORIAL DESCRITIVO  
 
OBRA: IMPLANTAÇÃO E READEQUAÇÃO DE SEMAFÓROS NO MUNICÍPIO DE 
CANOINHAS. 
LOCAL: RUAS EM ANEXO.  
DATA: 25/05/2010. 
 
Para a execução dos serviços da instalação deverão ser executados conforme previsto no 
projeto e descrição abaixo: 
 
1.0) INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO  

 A execução do objeto prevê o fornecimento, implantação/instalação dos equipamentos do 
sistema e relocação de equipamentos já existentes, que deverão funcionar durante 24 (vinte e 
quatro) horas por dia ininterruptamente. 

Todos os recursos e materiais necessários (ou seja, cabos de energia, ligação, guindaste, 
fundação, abertura e fechamento de valas) para à operação do sistema deverão ser fornecidos 
pela empresa licitante contratada. 

 Entende-se por Instalação e Operação a série de procedimentos destinados a 
supervisionar, coordenar e executar a efetiva instalação de equipamentos a serem instalados. 

Entende-se por relocação a transferência de local de equipamento hoje instalado e em 
funcionamento para outro endereço a ser indicado pela secretaria municipal de planejamento e 
neste memorial ; 

2.0) REQUISITOS MÍNIMOS 

          2.1) FUNDAÇÃO 

Deverá ser construída um bloco de concreto fck de 25 MPA com estaca de no minimo 3m 
de profundidade e diâmetro de 30cm moldada em loco armada. A ferragem do bloco deverá ser 
adequada e compatível para a fixação do braço semafórico em forma de cálice com 16 barras 
entrelaçadas e bitola mínima da ferragem de 10mm. O bloco terá dimensões de 90cm x 70cm.  

2.2) SEMÁFORO PRINCIPAL DE LED'S. 

Grupo focal deverá ser preparado para receber  módulos de LED de 200 mm; Podendo ser 
modelo T ou I. 

O grupo focal deverá ser fabricado em estrutura de Polietileno. O fechamento deverá ser 
realizado através de fecho rápido, sem uso de ferramentas.  

Deverá possuir módulo simples ou duplo com três viseiras fixadas ao corpo, com sistema 
de encaixe e parafusos. Deverá possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente e 
cobertura da circunferência formando ângulo com a horizontal para escoamento da água. 
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As lentes de proteção devem ser de policarbonato, resistentes a temperaturas superiores à 
150°C.  

O semáforo deverá possuir capacidade de proteção e vedação mecânica tipo carcaça que 
não permita o acesso ao circuito, evitando curto-circuito, choque elétrico, danos por contato, 
entrada de água, etc. 

A alimentação elétrica deverá ter valor de tensão nominal para os semáforos de 220 Volts 
AC, com tolerância de mais ou menos 20%, freqüência de 60 Hz com tolerância de mais ou 
menos 5%. Deverá possuir chave de seleção para a voltagem adequada, ou operar de forma 
automática. 

O encapsulamento dos LED's utilizados deverão ser incolores. 

O consumo de cada módulo de led’s deverá ser inferior a 10 Watts.  

O semáforo deverá possuir dispositivo de conexão elétrica que facilite a sua substituição, 
proporcionando, desta forma, proteção contra riscos de curtos-circuitos e choques elétricos, 
através de fios de comprimento de 60 cm com terminais de conexão rápida. 

O semáforo deverá operar à temperatura ambiente de –10 a +60°C e umidade relativa do 
ar de até 90% sem prejuízo para os seus componentes e para o seu desempenho. 

           2.3) CONTROLADORA SEMAFÓRICA 

A controladora semafórica deverá utilizar tecnologia digital, em estado sólido dotado de 
microprocessador e de relógio digital, restringir o acesso para alteração das informações através 
de senha. Será fornecida a mesma para funcionário habilitado da Prefeitura Municipal de 
Canoinhas e permitir configurar a data (dia/mês/ano), hora (hora/minuto/ segundo) e dia da 
semana. 

Também possuir circuito construído de tal forma que, na falta de energia elétrica da rede 
pública, o mesmo seja alimentado por uma bateria que tenha autonomia para assegurar o 
funcionamento do relógio em, no mínimo, 72 horas, incluindo um mínimo de 04 (quatro) fases 
diferentes, programadas como veiculares ou pedestres, possibilitando expansão para até 12 
(doze) e permitir no mínimo 32 (trinta e dois) planos de tráfego diferentes, incluindo modo 
amarelo intermitente. 

A programação de planos de horários de funcionamento (conforme o fluxo) de até 50 
planos e permitir programação do número de tempos do semáforo (até 5 tempos), e dos tempos 
de verde, amarelo e de vermelho geral, também com configuração de horário para o modo 
amarelo intermitente. 

A controladora deverá possuir entrada para botoeira de pedestres e proteção total do 
equipamento contra oscilações de correntes e tensões. Todas as partes metálicas do controlador 
devem estar aterradas (ligadas a terra). 

Deverá possuir proteção contra curto-circuitos e sobre tensão em suas saídas, com 
fusíveis individuais para cada fase. 
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Deverá possuir gabinete em chapa galvanizada, protegido com pintura epóxi anti-corrosão, 
provida de fechadura e com possibilidade de montagem e fixação em qualquer poste semafórico. 

           2.4) COLUNA  
Deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1020 e ABNT 14.744, com espessura mínima 

de 4,75mm, dimensões quadrada 20x20 ou redonda diametro 12cm atendendo as especificações 
técnicas aplicáveis, galvanizado a fogo e pintado com tinta galvânica na cor preta, sendo 
completamente protegido contra intempéries com pintura epóxi anti-corrosão,. Poderá permitir a 
inclusão de lâmpada com globo para iluminação junto ao poste . A base do poste deverá possuir 
flange compativel para fixação na sapata de no mínimo de 280mm x 280mm através de 
parafusos e porcas resistentes a dimensão do conjunto, executadas e com a devida ART por 
engenheiro de execução e dimensionamento podendo ser alterado com autorização da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento. 
           2.5) BRAÇO  

Deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1020. Os braços são projetados para suportar 
ventos em conformidade com a NBR 6123 e galvanizados a fogo conforme a NBR 6323, com 
espessura mínima de 4,75mm, dimensões quadrada ou redonda atendendo especificações 
técnicas vigentes, pintado com tinta galvânica na cor preta, sendo completamente protegido 
contra intempéries com pintura epóxi anti-corrosão,. Os braços deverão ter indicações fixadas em 
adesivo, com os nomes das ruas ou avenidas onde serão instalados, de maneira que a 
disposição dos caracteres tenha perfeita visualização e a altura do vão entre os grupos focais e o 
solo deve ser entre 5m e 5m e meio podendo ser alterado com autorização da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Orçamento. 

 
3.0) LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 

Locais de Instalação Grupo focal 
principal 

Controladora Poste Braço

Rua Caetano Costa X Paul Harrys 4 1 4 4 
Rua Paula Pereira X Rua Getúlio Vargas 4 1 2 4 
Paula Pereira X Marechal Floriano 4 1 4 4 
Rua Coronel Albuquerqe X Rua Eugenio 
de Souza 

3 1 2 3 

 
4.0) RELOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES 
 
        Deverá ser relocado o semáforo existente da Rua Paula Pereira esquina com Getúlio Vargas 
para a Rua Paula Pereira esquina com Barão do Rio Branco deixando em perfeito funcionamento 
e sincronizado. Refazendo a parte elétrica necessária e com garantia de serviço. 
         . 
5.0) INSTALAÇÔES ELÉTRICAS  
 
        Será de inteira responsabilidade da empresa contratada toda a instalação elétrica com o 
devido dimensionamento e projeto com a devida ART e autorização com projeto junto a CELESC. 
Incluindo o serviço de abertura e reaterro de valas com os devidos dutos subterrâneos para 
funcionamento do conjunto semafórico ligados a rede de energia elétrica local. 
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         O perfeito funcionamento do dimensionamento elétrico do sistema será de responsabilidade 
da empresa CONTRATADA fornecendo as devidas garantias.   
  
6.0) CONSIDERAÇÕES FINAIS    
 
         Todos os recursos e materiais necessários (ou seja, cabos de energia, ligação, guindaste, 
fundação, abertura, fechamento de valas, dutos e condutores) para à operação de todos os 
conjuntos semafóricos  deverão ser fornecidos pela empresa licitante CONTRATADA. 
           Toda a sinalização que será fornecida pela empresa CONTRATADA deverá ser informada 
junto ao DETRACAN (Departamento de Transito de Canoinhas) e Policia Militar. 
            Deverá ser fornecido treinamento e software para programação/operação de controladora 
para os funcionários indicados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento da 
Prefeitura Municipal de Canoinhas   
           A pavimentação asfáltica cuja os trechos tenha necessidade de serem abertas, será 
fornecido pela empresa CONTRATADA. 
           A obra deverá atender todas as recomendações da ABNT e das concessionárias local. 
 O contratado tem ciência do presente memorial descritivo e das especificações técnicas, 
comprometendo-se a cumprir tais instruções.   

Será de responsabilidade da CONTRATADA pela execução e ônus financeiro de eventuais 
serviços extras, indispensáveis ao pleno funcionamento, mesmo que não constem em projeto, 
memorial, especificação e orçamento. 

Todos os serviços e produtos fornecidos deverão possuir garantia conforme código de 
defesa do consumidor. 

Em função da diversidade de marcas existentes de mercado, eventuais substituições 
serão possíveis, desde que apresentados com antecedência, devendo os produtos apresentar 
desempenho técnico equivalente aquele anteriormente especificado, mediante comprovação 
através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.    
           Ficará sob responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Orçamento a orientação 
para dirimir dúvidas, oriundas do presente Memorial Descritivo , Orçamento Detalhado e /ou dos 
Projetos.     
 
 Observação: Os equipamentos, materiais e mão-de-obra utilizados na execução da referida 
obra deverá ser conforme especificados pelas Normas Técnicas da ABNT e demais Normas 
e/ou especificações técnicas aplicáveis 
 
 
 
 
 
 
 

 
Engº Alexandre Gustavo Fuck 

Engenheiro Civil 
 


