
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

PLACAS INDICATIVAS DE RUAS
MEMORIAL DESCRITIVO

• Memorial descritivo
• Projeto básico e executivo
• Memorial quantitativo

 

FLÁVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA
Eng. Civil – Eng. de Segurança do Trabalho
Email: flavio@amarp.org.br
Fraiburgo – SC

1. INTRODUÇÃO  
Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia executiva
para a realização de sinalização viária  com placas indicativas de nome de ruas a  serem implantadas em
diversos locais da cidade a conforme relação de locais a serem definidos pelo município.

2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  
Serão solicitadas placas de sinalização viária de identificação de ruas conforme necessidade, sendo que suas
especificações seguem:
FRENTE DA PLACA: Orla interna, tarjas, mensagens, setas e fundos dos pictogramas deverão ser com vinil
refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens das placas deverão
ser refletivas, com película de micro esferas inclusas. A simbologia dos pictogramas deverá ser com vinil semi
fosco  ou  brilhante.  A  película  refletiva  com  micro  esferas  inclusas  deverão  apresentar  as  seguintes
características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão satisfatória de 05 (cinco) anos.
Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas, deverão apresentar a forma e a cor correta durante os
períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço SAE
1020  com  espessura  de  parede  de  3.00mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.  Dimensões:

Diâmetro externo: 50mm e Comprimento: 3,00m. Na parte superior do poste suporte deverão existir dois
furos de 10mm, a 50mm e 25mm respectivamente. Deverá ser provida de sistema de trava anti-giro. Deverá
ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte, deverá ser submetido a
galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo
as superfícies receber uma deposição mínima de 350g. (trezentos e cinqüenta gramas) de zinco por m² nas
extremidades  e  400g.  (quatrocentas  gramas)  de  zinco  por  m²  nas  demais  áreas  exceto  nos  pontos  de
soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas
de zincagem.
SISTEMA DE  FIXAÇÃO:  Deverão  ser  fixados  no  poste/suporte  aletas  que  servem  com  trava  anti-giro  e
parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½ , providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h=0,50m no solo com sapata de concreto.
As placas de indicação com o nome das ruas deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias
e logradouros públicos, tamanho 30 x 60cm – conforme projeto, sendo anotado o nome da rua, bairro e CEP da
referida via, sendo na cor azul conforme padrão internacional.

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINAPE  
Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário (R$)
PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 60 CM
X 30 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =
50  MM  E  ALTURA  =  3  M,  INCLUSIVE  BASE  DE
CONCRETO NAO ESTRUTURAL

Un. 1,00 367,28
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