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B) INTRODUÇÃO
Este documento tem como objetivo orientar a implantação de equipamentos,
mobiliários e acessórios semafóricos, além de fornecer as especificações destes
materiais de acordo com o padrão adotado pela BHTRANS em consonância com as
normas brasileiras ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão,
ABNT NBR 7995:2007 – Sinalização Semafórica, CTB - Código de Trânsito Brasileiro
Lei Federal Nº 9.503 de 23/9/2007 – Anexo I – Sinalização Semafórica.
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C) DESCRIÇÃO E CARATERÍSTICAS DOS MATERIAIS
1.

CARCAÇA DE GRUPOS FOCAIS A LED

1.1. Carcaça de Grupo Focal Veicular a Led
1.1.1 Carcaça de grupo focal veicular a led 3 focos de 200 mm (3x200mm)
repetidor
Componentes:
a- Abraçadeira em liga de alumínio fundido, diâmetro de 101 mm para poste
simples e 114 mm para poste com braço projetado, pintada em preto fosco;
b- Caixa em liga de alumínio fundido com logomarca “BHTRANS” em alto relevo
na lateral da caixa, pintada em preto fosco;
c- Portinhola em liga de alumínio fundido pintada em preto fosco;
d- Viseira em chapa de alumínio com 1,2 mm de espessura, formato cilíndrico
de diâmetro 200 mm, pintada em preto fosco;
e- Guarnição esponjosa 7,0 x 5,5 mm
f- Borracha de vedação do cluster de diâmetro de 200 mm;
g Cabo flexível 1,5 mm² para temperatura ambiente de 105º C.
h- Demais componentes ver descrição do desenho 036 – B no anexo
Projeto do Grupo Focal Repetidor:
Ver desenhos números 036 – B e 038 – B no Anexo
Projeto das Abraçadeiras:

101mm – Ver desenho 041 no Anexo
114 mm – Ver desenho 037 no Anexo

1.1.2 Carcaça de grupo focal veicular a led 4 focos de 200 mm (4x200mm)
para repetidor
Componentes:
a- Abraçadeira em liga de alumínio fundido, diâmetro de 101 mm para poste
simples e 114 mm para poste com braço projetado, pintada em preto fosco;
b- Caixa em liga de alumínio fundido com logomarca “BHTRANS” em alto relevo
na lateral da caixa, pintada em preto fosco;
c- Portinhola em liga de alumínio fundido pintada em preto fosco;
d- Viseira em chapa de alumínio com 1,2 mm de espessura, formato cilíndrico
de diâmetro 200 mm, pintada em preto fosco;
e- Guarnição esponjosa 7,0 x 5,5 mm
f- Borracha de vedação da cluster de diâmetro de 200 mm;
g- Cabo flexível 1,5 mm² para temperatura ambiente de 105º C.
h- Demais componentes ver descrição do desenho 035 - B
Projeto do Grupo Focal:
Ver desenhos números 035- B e 038 – B no Anexo
Projeto da Abraçadeira:

101 mm – Ver desenho 041 no Anexo
114mm – Ver desenho 037 no Anexo
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1.1.3 Carcaça de grupo focal veicular a led 3 focos de 200 mm (3x200mm)
para braço projetado
Componentes:
a- Anteparo para grupo focal veicular em chapa de alumínio de 1,5 mm de
espessura pintada em preto fosco;
b- Abraçadeira para braço projeto em liga de alumínio fundido, pintada em
preto fosco;
c- Caixa em liga de alumínio fundido com logomarca “BHTRANS” em alto relevo
na lateral da caixa, pintada em preto fosco;
d- Portinhola em liga de alumínio fundido pintada em preto fosco;
Viseira em chapa de alumínio com 1,2 mm de espessura, formato cilíndrico de
diâmetro 200 mm, pintada em preto fosco;
i- Guarnição esponjosa 7,0 x 5,5 mm
j- k- Borracha de vedação do cluster de diâmetro de 200 mm;
l- Cabo flexível 1,5 mm² para temperatura ambiente de 105º C;
m- Demais componentes ver descrição do desenho 031 – B.
Projeto do Grupo Focal:

Ver desenhos números 031- B e 033 – B no Anexo

Projeto da Abraçadeira:

Ver desenho número 032 – A no Anexo

Projeto do Anteparo:

Ver desenho número 048 no Anexo

1.1.4 Carcaça de grupo focal veicular a led 4 focos de 200 mm (4x200mm)
para braço projetado
Componentes:
a- Anteparo para grupo focal veicular em chapa de alumínio de 1,5 mm de
espessura pintada em preto fosco;
b- Abraçadeira para braço projeto em liga de alumínio fundido, pintada em
preto fosco;
c- Caixa em liga de alumínio fundido com logomarca “BHTRANS” em alto relevo
na lateral da caixa, pintada em preto fosco;
d- Portinhola em liga de alumínio fundido pintada em preto fosco;
Viseira em chapa de alumínio com 1,2 mm de espessura, formato cilíndrico de
diâmetro 200 mm, pintada em preto fosco;
i- Guarnição esponjosa 7,0 x 5,5 mm
j- k- Borracha de vedação do cluster de diâmetro de 200 mm;
l- Cabo flexível 1,5 mm² para temperatura ambiente de 105º C;
m- Demais componentes ver descrição do desenho 030 – B no Anexo.
Projeto do Grupo Focal:
Ver desenhos números 030- B e 033 – B – com um foco a mais no Anexo
Projeto da Abraçadeira:

Ver desenho número 032 – A no Anexo

Projeto do Anteparo:

Ver desenho número 048-A no Anexo
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1.2. Carcaça de Grupo Focal para Pedestre a Led
Componentes:
a- Abraçadeira em liga de alumínio ou material não reciclável (policarbonato ou
poliuretano) com diâmetro de 101 mm para fixação em poste simples e
114 mm para fixação em poste de braço projetado, na cor preta;
b- Caixa em liga de alumínio ou material não reciclável (policarbonato ou
poliuretano) na cor preta, com logomarca “BHTRANS” adesivada na lateral da
caixa;
c- Portinhola em liga de alumínio ou material não reciclável (policarbonato ou
poliuretano) na cor preta. A portinhola com adaptador deverá possuir as
medidas externas quadradas e interna com abertura circular compatível com
diâmetro do cluster.
d- Viseira em liga de alumínio ou material não reciclável (policarbonato ou
poliuretano) na cor preta, com 4 mm de espessura;
e- Guarnição esponjosa 8,0 mm de espessura;
f- Borracha de vedação do cluster;
g- Cabo flexível 1,5 mm² para temperatura ambiente de 105º C.
h- Demais componentes ver descrição do desenho 039 – B no Anexo
Projeto do Grupo Focal:
Ver desenhos números 039 - B e 040- B no Anexo

Projeto das Abraçadeiras:

101mm – Ver desenho 041no Anexo
114 mm – Ver desenho 037 no Anexo

1.3. Máscaras para Pedestre e Seta
1.3.1 Máscaras com pictograma que permita única e exclusivamente a
visualização do símbolo de orientação que se deseja realçar, nas
seguintes especificações:
a) Máscaras com pictograma “boneco parado” para os focos vermelhos dos grupos
semafóricos de pedestre, conforme desenhos e dimensões estabelecidas nas
figuras A.3 e A.4 do Anexo A da norma brasileira ABNT NBR 7995 de 12/4/2007;
b) Máscaras com pictograma “boneco andando” para os focos verdes dos grupos
semafóricos de pedestre conforme desenhos e dimensões estabelecidas nas figuras
A.5 e A.6 do Anexo A da norma brasileira ABNT NBR 7995 de 12/4/2007;
c) Máscaras com pictograma “seta” para os focos dos grupos semafóricos veiculares
de indicação do sentido de tráfego conforme desenho estabelecido na figura B.1 do
Anexo B da norma brasileira ABNT NBR 7995 de 12/4/2007.
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1.3.2 As máscaras deverão ser circulares com diâmetro de 200 mm.
1.3.3 Deverão ser confeccionadas em policarbonato ou metal e pintadas na cor
preta fosca.
1.3.4 As superfícies das máscaras deverão estar rigorosamente limpas e lisas,
isentas de manchas, arranhões, bolhas, distorções mecânicas ou outros
defeitos.
1.3.5 A máscara deverá encaixar-se perfeitamente ao módulo LED através de
mecanismo que impeça o desprendimento da peça.
Obs.: A peça deverá soltar-se somente mediante a intervenção do técnico de manutenção.

2.

CLUSTER DE LEDS

2.1. Requisitos Gerais
2.1.1 Os Módulos serão considerados um conjunto formado pelos seguintes
elementos: placas de circuito impresso com os LED dispostos em
circuitos, fonte de alimentação, proteções mecânicas e elétricas,
terminais de conexão, lente e caixa de acondicionamento (carcaça).
2.1.2 O Módulo LED deve formar um produto único que, funcionalmente, deve
ser equivalente a uma lâmpada de foco semafórico.
2.1.3 Os Módulos LED deverão ser do tipo “Cluster LED” – módulo de
iluminação para ser utilizado em substituição ao conjunto óptico
(refletor + lente + lâmpada) existente nos focos semafóricos.
2.1.4 Os Módulos LED deverão ser de 200 mm de diâmetro.
2.1.5 Tecnologia dos diodos (LED):
Os LED poderão ser do tipo SMD (Surface Mount Device – Dispositivos
Montados em Superfície) ou do tipo radial;
O Fabricante do cluster deverá fornecer, junto com o produto, um catálogo
(data sheet) do fabricante do LED, indicando a procedência, método de
fabricação e demais dados técnicos dos componentes.

2.1.6 O encapsulamento do LED deverá ter proteção UVA, ser incolor e não
tingido.
2.2. Proteção Mecânica
2.2.1 O Módulo LED deverá possuir proteção mecânica que não permita acesso
ao circuito, a fim de se evitar curtos-circuitos, choques elétricos e
danificações por contato.
2.2.2 A proteção deverá ter robustez compatível com os grupos semafóricos,
podendo ser fabricada em material de PVC, policarbonato ou metal
pintado.
2.2.3 O Módulo LED deverá satisfazer plenamente às recomendações da norma
NBR IEC 60529:2005 da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas), para ser classificada como IP55, ou seja, à prova de poeira,
umidade e chuva.
2.2.4 O Módulo LED deverá ser projetado de maneira a garantir seu adequado
funcionamento nas mais diversas condições de meio ambiente externo,
tais como chuva, ventos, insolação direta sobre os grupos semafóricos e
vibrações mecânicas.
DDI/COPT/GESEM
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2.3. Lentes
2.3.1 As lentes deverão ser incolores, do tipo Fresnel, confeccionadas em
policarbonato não reciclado, com proteção contra radiação ultravioleta
na superfície externa, devendo suportar, sem danos, exposição solar
direta por um período superior a 5 (cinco) anos.
2.3.2 A superfície externa da lente deverá ser lisa e polida, para evitar o
acúmulo de poeira.
2.3.3 A lente do Módulo LED deverá ser um componente passível de
substituição e o processo de troca não deverá envolver os demais
componentes do Módulo LED.
2.3.4 Os elementos e lentes removíveis do Módulo LED, cuja instalação tenha
uma orientação na caixa do foco semafórico, deverão ter uma indicação
permanente e indelével de posição vertical, como, por exemplo, uma
seta para cima, com as palavras “UP” ou “TOP”.
2.4. Características Elétricas
2.4.1 Os Módulos LED deverão operar na tensão elétrica de 220Vca, com
5%.
tolerância de 20% e frequência de 60Hz
2.4.2 Na tensão nominal cada LED deverá operar nas condições nominais
especificadas pelo fabricante.
2.4.3 Os Módulos LED deverão ser alimentados pelas placas de potência dos
controladores de tráfego, através de chaveamento eletrônico (Triacs) ou
por chaves contactoras.
2.4.4 Deverá ser considerada a possível influência que o circuito de proteção
(Snobber) do controlador poderá exercer sobre o funcionamento do
Módulo LED.
2.4.5 Caso seja necessário, deverá ser utilizado um dispositivo de
compensação no Módulo LED para adequação aos controladores
semafóricos existentes que utilizem Triacs.
2.4.6 A potência nominal dos Módulos LED deverá ser igual ou inferior a 10 W
para os Módulos LED vermelho e verde e 15 W para os amarelos.
2.4.7 O fator de potência dos Módulos LED não deverá ser inferior a 0,92, nas
condições operacionais de temperatura de 25°C e tensões elétricas
especificadas no subitem 2.1.
2.4.8 A resistência elétrica do isolamento dos Módulos LED não pode ser
inferior a 2,0 M .
2.4.9 Os Módulos LED deverão possuir proteção contra transientes, surtos de
tensão na alimentação e outras interferências elétricas.
2.4.10 Os Módulos LED deverão operar normalmente, sem prejuízo para seus
componentes, em condições de:
a) temperatura ambiente de –10ºC a 60ºC;
b) umidade relativa do ar de até 95%.
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2.4.11 A distribuição dos LED nos circuitos dos módulos deverá permitir
operação normal para a condição de falha de até 20% dos LED dos
módulos.
2.4.12 Qualquer anomalia em um LED não deverá resultar em apagamento
superior a 5% do total de LED do módulo.
2.4.13 A taxa de distorção harmônica (THD) não deverá ser superior a 20%.
2.5. Características Fotométricas
2.5.1 A intensidade luminosa mínima para os Módulos LED veiculares de
200 mm a ser mantida ao longo de, pelo menos, 5 (cinco) anos de
operação deverá atender aos valores definidos na Tabela 1 abaixo.
ÂNGULO
VERTICAL
(EM RELAÇÃO
AO EIXO
CENTRAL)

ÂNGULO
HORIZONTAL
(EM RELAÇÃO
AO EIXO
CENTRAL)

INTENSIDADE LUMINOSA (CANDELA)

VERMELHO

AMARELO

VERDE

- 2,5

2,5

133

267

267

- 7,5

7,5

89

178

178

- 12,5

17,5

20

41

41

- 17,5

17,5

9

16

16

Tabela 1 – Mínima Intensidade Luminosa Mantida

2.5.2 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.
2.5.3 Todos os LED de cada Módulo LED deverão ter a mesma intensidade
luminosa e ser do mesmo tipo e cromaticidade.
2.5.4 Cromaticidade
Baseado no Diagrama de Cromaticidade de 1931 de 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 1 a 4) apresentadas na Tabela 2.
1

2

3

4

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

AMARELO

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 2 – Coordenadas de Cromaticidade
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2.6. Requisitos Específicos
2.6.1 Módulo LED Tipo “Cluster LED”
O Módulo LED deverá possuir cabos de alimentação de seção mínima de
1, mm² (16 AWG) e comprimento mínimo de 75 cm para os Módulos LED;
1,0
Os cabos de alimentação deverão ter terminação para fixação em barras
de bornes;
Os cabos de alimentação dos Módulos LED deverão obedecer à coloração
em conformidade com as cores dos módulos (verde, vermelho ou amarelo).

2.6.2 Fixação

O Módulo LED deverá ser de fácil manuseio e a sua implantação ou
substituição deverá ser simples, sem a necessidade de ferramentas,
procedimentos especiais ou desmontagens do grupo semafórico em campo.

2.7. Ensaios
O equipamento a LED a ser entregue deverá ser submetido aos ensaios descritos na
seção 6 do Projeto de Norma 16:300.03-001 (“Sinalização semafórica – Lâmpadas a
LED”) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e abaixo relacionados. Tais
ensaios deverão ser feitos por entidades qualificadas para essa realização
(universidades, institutos ou laboratórios), cuja idoneidade e competência técnica
sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional e/ou internacional. Após
os ensaios, deverá ser emitido laudo e/ou certificado comprobatório dos testes
realizados e seus resultados. Esse laudo/certificado deverá integrar a documentação
sobre o produto a ser entregue:

Burn in / Funcionamento;
Intensidade luminosa;
Fator de potência;
Potência nominal da corrente de consumo;
Cromaticidade;
Imunidade a transiente;
Resistência a calor;
Resistência a umidade.

3.

POSTES

3.1. Poste simples com base para fixação em chumbador
Tubo em aço SAE 1020, com costura, galvanizado, diâmetro externo de 101
mm, espessura da parede de 4,5 mm, com janela, altura de 2,5 m, 4,40 m e
6,0 m, pintado em preto fosco.
Componentes:
a- Tampa em PVC na cor preta, diâmetro interno de 102 mm, altura de 30 mm,
espessura da parede 2,5 mm;
b- Base em chapa de aço laminado SAE 1020, 350 mm x 350 mm, espessura
de ½”;
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c- Nervura triangular em chapa de aço laminado SAE 1020, espessura de ¼”;
d- Tampa para janela em fibra de vidro, espessura de 3/8”, na cor preta,
concavidade de 50,5 mm com furo de 4,0 mm de profundidade, 11/32” de
diâmetro na parte côncava e ½” de diâmetro na parte convexa;
e- Demais componentes, ver descrição nos desenhos números – 070, (altura
2,5m) – 071,(altura 4,40m) – 050 - A(altura de 6metros) no Anexo.
Projeto do poste simples:
Ver desenhos números: 070 (altura de 2,5 metros), 071(altura de 4,40 metros)
e 050 (altura de 6,0 metros) no Anexo

3.2. Poste para braço projetado com base para fixação em chumbador
Tubo em aço SAE 1020, com costura, galvanizado, diâmetro externo de
114 mm, espessura da parede de 4,5 mm, com janela, altura de 4,5 m, pintado
em preto fosco.
Componentes:
a- Tampa em PVC na cor preta, diâmetro interno de 115 mm, altura de 30 mm,
espessura da parede 2,5 mm;
b- Base em chapa de aço laminado SAE 1020, 350 mm x 350 mm, espessura
de ½”;
c- Nervura triangular em chapa de aço laminado SAE 1020, espessura de ¼”;
d- Suporte para encaixe do braço em chapa de aço laminado SAE 1020, 140
mm x 200 mm, espessura de ½”;
e- Tampa para janela em fibra de vidro espessura de 3/8”, na cor preta,
concavidade de 67,5 mm com furo de 4,0 mm de profundidade, 11/32” de
diâmetro na parte côncava e ½” de diâmetro na parte convexa;
f- Demais componentes, ver descrição nos desenhos números 042C no Anexo.
Projeto do poste e componentes:
Ver desenho número 042C no Anexo

3.3. Poste simples engastado
Tubo em aço SAE 1020, com costura, galvanizado, diâmetro externo de
101 mm, espessura da parede de 4,5 mm, com janela, altura de 7,0 m, pintado
em preto fosco.
Componentes:
a- Tampa em PVC na cor preta, diâmetro interno de 102 mm, altura de 30 mm,
espessura da parede 2,5 mm;
b- Cantoneira em “L” de 1 e 1/2” x 3/16”, com 300 mm de comprimento;
c- Tampa para janela em fibra de vidro, espessura de 3/8”, na cor preta,
concavidade de 50,5 mm com furo de 4,0 mm de profundidade, 11/32” de
diâmetro na parte côncava e ½” de diâmetro na parte convexa;
c- Demais componentes, ver descrição no desenho número 072 no Anexo.
Projeto do poste e componentes:
Ver desenhos números 072 no Anexo
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3.4. Poste para braço projetado engastado
Tubo em aço SAE 1020, com costura, galvanizado, diâmetro externo de 114
mm, espessura da parede de 4,5 mm, com janela, altura de 5,5 m, pintado em
preto fosco.
Componentes:
a- Tampa em PVC na cor preta, diâmetro interno de 115 mm, altura de 30 mm,
espessura da parede 2,5 mm;
b- Suporte para encaixe do braço em chapa de aço laminado SAE 1020, 140
mm x 200 mm, espessura de ½”;
c- Cantoneira em “L” de 1e1/2” x 3/16”, com 300 mm de comprimento;
d- Tampa para janela em fibra de vidro espessura de 3/8”, na cor preta,
concavidade de 67,5 mm com furo de 4,0 mm de profundidade, 11/32” de
diâmetro na parte côncava e ½” de diâmetro na parte convexa;
e- Demais componentes, ver descrição nos desenhos números 043D no Anexo.
Projeto do poste e componentes:
Ver desenhos números 043D no Anexo.

3.5. Braço Projetado
Tubo com costura em aço SAE 1020, com costura, galvanizado, diâmetro
externo de 101 mm, espessura da parede de 4,5 mm, comprimento de 4,5 m e
5,5 m, pintado em preto fosco.
Projeto do braço e componentes:
Ver desenho número:
051 para 4,5 metros no Anexo.
052 para 5,5 metros no Anexo.

3.6. Chumbadores
3/8” para poste simples com base:
Ver desenho número 044 no Anexo.
7/8” para poste com braço projetado:
Ver desenho número 045 no Anexo.

4.

MATERIAL ELÉTRICO

4.1. Para instalação dos grupos focais
a- Cabo flexível 3 x 1,5 mm², com isolação/cobertura extrudada de policloreto
de vinila (PVC), para tensões até 750 V, tipo PP, obedecendo à norma NBR
13249:2000, sendo os condutores isolados nas cores preta, vermelha e
verde, para alimentação elétrica do grupo focal de pedestre;
b- Cabo flexível 4 x 1,5 mm², com isolação/cobertura extrudada de policloreto
de vinila (PVC), para tensões até 750 V, tipo PP, obedecendo à norma NBR
13249:2000, sendo os condutores isolados nas cores preta, vermelha, verde
e amarela, para alimentação elétrica do grupo focal veicular;
c- Rex com isolador em porcelana para rede aérea;
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d- Laço de roldana pré formado, diâmetro 9,09 à 10,3 mm para rede aérea;
e- Cluster de Led.

4.2. Para instalação da rede de dados
a- Cabo telefônico CCE APL SN ASF 50 x 4, NBR 10502:1988;
b- Caixa de emenda TPF E 10 sem coto para rede de comunicação;
c- Abraçadeira galvanizada diâmetro de 102 mm, padrão CEMIG.

4.3. Para instalação do Padrão CEMIG e controlador de tráfego
a- Cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0,6/1,0 kV, semi rígido, tipo “nax”,
na cor azul, obedecendo à norma 7288: 1994;
b- Cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0,6/1,0 kV, semi rígido, tipo “nax”,
na cor verde, obedecendo à norma 7288: 1994;
c- Cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0,6/1,0 kV, semi rígido, tipo “nax”,
na cor preta, obedecendo à norma 7288: 1994;
d- Braçadeira galvanizada regulável BAP – 3;
e- Box curvo de alumínio 1-1/4”;
f- Box reto de alumínio 1-1/4”;
g- Bucha de alumínio 1-1/4”;
h- Caixa de passagem em concreto pré moldado, padrão CEMIG CP 02;
i- Cabeçote de alumínio 1-1/4”
j- Cabeçote de alumínio 2”
k- Conector parafuso fundido 16mm;
l- Curva ferro em “S” 1-1/4” esmaltada;
m- Curva longa galvanizada 90º, bitola 1-1/4”;
n- Curva longa galvanizada 90º, bitola 2”;
o- Eletroduto galvanizado 3m de comprimento, parede 1,2mm, bitola de 11/4”;
p- Eletroduto galvanizado 3m de comprimento, parede 1,2mm, bitola de 2”;
q- Cantoneira para aterramento zincada, “Padrão CEMIG”, 25mm x 25mm x
3/16” x 2,40 m;
r- Caixa polifásica com lente para leitura a distância em policarbonato “Padrão
CEMIG”, referência 7165 – CMD3 N2;
s- Disjuntor 1 x 40 A, 240 Vca, 5 kA;
t- Fita de aço inoxidável AISI-304, largura ½”, espessura de ,06mm;
u- Parafuso para fita 4/6;
v- Massa para calafetar (embalagem com 350g).

4.4. Para instalação de laço detector e botoeira
a- Cabo telefônico, uso externo, 04 pares, bitola de 0,90mm, em cobre isolado,
com revestimento externo tipo APL;
b- Cabo flexível 2,5 mm² isolado com borracha Etileno-Propileno (EPR) ou
equivalente;
c- Botoeira telemecanique com caixa, botão de comando e bloco de contato;
d- Cabo flexível 1,5 mm2 XLPE.
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4.5. Para rede subterrânea
abcdefghi-

Eletroduto flexível, corrugado, fabricado em poliuretano, com diâmetro
interno de 50mm e tolerância de ± 1,5mm;
Eletroduto flexível, corrugado, fabricado em poliuretano, com diâmetro
interno de 75mm e tolerância de ± 2,5mm;
Eletroduto flexível, corrugado, fabricado em poliuretano, com diâmetro
interno de 100mm e tolerância de ± 2,5mm;
Caixa de passagem em concreto pré-moldado, modelo CP 02;
Tampa e aro em ferro fundido, para caixa modelo CP 02, modelo BHTRANS,
conforme desenho nº 062 do Anexo;
Caixa de passagem em concreto pré-moldado, modelo DET-SB002;
Tampa e aro em ferro fundido, para caixa modelo DET-SB002;
Caixa de passagem em concreto pré-moldado, dimensão de 107 por 51;
Tampa com aro em ferro fundido, para caixa, dimensão de 112 por 57.

4.6. Para controladores
a-

bcdefgh-

Tubo em aço SAE 1020, com costura, galvanizado, diâmetro externo de
114 mm, espessura da parede de 4,5 mm, altura de 2,5 m, pintado em
preto fosco. Base de controlador digicon e Tesc;
Base de concreto para controlador Sainco – DET-SB 006;
Controlador automáticos de tráfego marca DIGICON, Modelo CD200 Plug-in,
8 fases;
Controlador automáticos de tráfego marca DIGICON, Modelo CD200 Plug-in,
16 fases;
Controlador automático de tráfego marca TESC, Modelo Flexcon III 188
04/04 fases – 188 com / MDV;
Controlador automático de tráfego marca TESC, Modelo Flexcon III 188
08/08 fases – 188 com / MDV;
Controlador automático de tráfego marca TESC, Modelo Flexcon III 188
12/12 fases – 188 com / MDV;
Controlador automático de tráfego marca TELVENT – Modelo RMY 16 fases.
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D) INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS
1.

Processo para implantação de sinalização semafórica

Após a aprovação do projeto pela BHTRANS inicia-se esta etapa.
1.1. Identificação do mobiliário semafórico no projeto
Ver tabela abaixo - Representação Gráfica de mobiliários semafóricos.
Grupo Focal

Representação
Gráfica

Veicular em coluna simples
Veicular em coluna composta (projetada)
Pedestre

Identificação do Mobiliário Semafórico

Representação
Gráfica

Mobiliário a ser retirado
Mobiliário a ser implantado
Mobiliário a ser mantido

1.2. Identificação dos quantitativos e especificação do mobiliário
semafórico a ser implantado
Número de postes projetado com base;
Número de postes projetado engastado;
Número de postes simples com base;
Número de postes simples engastado;
Número de grupos focais veiculares projetados;
Número de grupos focais veiculares repetidores;
Número de grupos focais de pedestres;
Definição de tipo de rede (aérea ou subterrânea);
Número de chumbadores;
Cálculo da extensão de cabos alimentadores;
Definição do tipo de controlador semafórico;
Cálculo da extensão de cabo de dados, se necessário.

1.3. Definição do controlador semafórico
Utilização de um controlador já existente
No caso de existir uma interseção muito próxima com fases disponíveis, desde que
não imponha limitação a elaboração da programação semafórica. Esta solução é
evitada, pois quando ocorre alguma falha no controlador todas as interseções
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semaforizadas ligadas a este equipamento são afetadas. A adoção desta solução
prejudica a identificação de falhas nos cabos de potência devido à extensão da rede.

Utilização de um novo controlador
Definição da marca do controlador (TESC, DIGICON ou TELVENT) em função
do padrão utilizado na área da nova interseção;
Definição do tipo de controle em função da localização (Centralizado,
isolado);
Definição de número disponível de fases em função do projeto. Todos os
grupos semafóricos veiculares são separados devido à detecção e
tratamento no caso de lâmpadas queimadas. Além de proporcionar uma
maior flexibilidade na elaboração da programação semafórica.

1.4. O início da implantação de semáforos pode ocorrer
Antes da execução das obras de geometria
Neste caso não existe interferência das obras de geometria com a implantação de
semáforos.
A Empresa responsável pela implantação das obras civis pode, também, fazer a
marcação da geometria em campo possibilitando a implantação dos semáforos.

Durante a execução das obras de geometria
Neste caso existe interferência das obras de geometria com a implantação de
semáforos. Construção de redes subterrâneas, implantação de bases semafóricas em
passeios ou ilhas que vão ser construídas.

Após a execução das obras de geometria
Neste caso, não existe interferência das obras de geometria com a implantação de
semáforos e não foi possível a implantação anteriormente por questão de
cronograma, material disponível, outros. Não é comum a ocorrência deste tipo de
implantação.

1.5. Locação do controlador semafórico e montagem de padrão CEMIG
Execução da marcação em campo do local da base do controlador semafórico, padrão
e rede de dados considerando os itens:
Padrão
Padrão deve ser implantado em poste da CEMIG que possua alimentação
compatível com sistema e não possua interferências (grandes prumadas,
grande número de equipamentos já instalados nos postes) que
impossibilitam a construção do mesmo;
Após a montagem, o empreendedor deve comunicar o fato à
GESEM/BHTRANS, que solicitará, junto a CEMIG, a sua energização. O prazo
mínimo para atendimento aos pedidos de energização pela CEMIG é de cinco
dias úteis.
Controlador:
O controlador deve ser implantado onde:
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Haja a possibilidade de um operador manejá-lo estando de frente para
interseção e em local seguro;
A possibilidade de choques seja menor;
Não cause interferência à circulação de pedestres;
Seja racionalizada a utilização de cabos e dutos e esteja próxima a fonte de
alimentação (poste da CEMIG).
O controlador é sempre testado em laboratório,
funcionamento, simulando as condições de campo.

verificando

o

seu

correto

Rede de dados
Será implantada quando o local semaforizado será centralizado ou
interligado a uma rede de semáforos. Isto ocorre quando a nova interseção
semaforizada é implantada próxima a outros semáforos e o sincronismo
entre eles deve ser garantido, ou em locais onde é frequente a necessidade
de alterações na programação semafórica (neste caso a opção é a
centralização);
A extensão da rede será definida pelo do encaminhamento do cabo de dados
no posteamento, limitado pelo padrão utilizado na comunicação.

1.6. Locação das bases dos semáforos
Execução das marcações das bases em campo de acordo com projeto de
locação;
Construção das bases – Chumbador de 7/8” para colunas projetadas e de
¾” para colunas simples;
A base da coluna (simples ou composta) dever ficar após o acabamento
10 cm acima do nível da calçada;
A distância horizontal entre a base da coluna (simples ou composta) e o
alinhamento do meio fio deverá ser preferencialmente 50 cm;
As bases devem ser executadas de modo que o acabamento seja uniforme;
Cura do concreto das bases (aguarda-se 48 horas).
Apesar de a locação ser definida no projeto, em campo é verificado também as
questões básicas da locação: visibilidade, capacidade, raio de giro, interferência com
pedestres, proteção do semáforo, etc.
Os postes engastados são utilizados apenas em canteiros e passeios estreitos e ilhas
com dimensões reduzidas. Podem ser utilizados também em locais onde existem
interferências no subsolo. Esses postes são muito utilizados para realização de
manutenções corretivas, devido à rapidez para instalação. Atualmente, na BHTRANS,
é priorizada a implantação de poste com base, devido ao reaproveitamento do poste,
em caso de realocação, maior durabilidade do mobiliário (menor corrosão) e questões
estéticas.

DDI/COPT/GESEM
Pág. 23 de 65

1.7. Implantação dos Postes e Grupo focais
Montagem dos postes simples e projetados nas bases implantadas;
Montagem dos grupos focais nos poste implantados, respeitando a altura
livre mínima e máxima. A altura livre, ou seja, a distância vertical entre o
nível do revestimento da via e a face inferior dos grupos focais, deve ser:
Grupo Focal
Veicular em coluna simples

Altura livre
Mínimo: 2,50m
Máximo: 4,00m
Veicular em coluna composta Mínimo: 4,50m
(projetada)
Máximo: 5,50m
Pedestre
Mínimo: 1,80m
Máximo: 3,00m

Os grupos focais são preferencialmente deixados já na sua posição definitiva e é
implantada uma placa com os dizeres “DESLIGADO”. Esta ação facilita os testes que
serão feitos antes da ativação definitiva da nova interseção semaforizada.

1.8. Rede de Potência
Para alimentação elétrica dos grupos semafóricos é necessária a implantação da rede
de potência. A rede de potência é constituída de cabos elétricos de 4 vias para grupos
veiculares (fase verde, amarela, vermelha e comum) e de 3 vias para grupos de
pedestres (fase verde, vermelha e comum). A BHTRANS padronizou as cores destas
vias utilizadas nos cabos, visando facilitar a manutenção e a implantação. Sendo
assim, a via que irá alimentar a fase verde é verde, a via que vai alimentar a fase
amarela é amarela e assim por diante. A via comum é preta. Os cabos têm bitola de
1,5mm².
As redes subterrâneas são utilizadas em locais com vias muito largas, locais com
trânsito intenso de veículos pesados (corredores). Essas redes, quando comparadas
às redes aéreas, são mais protegidas e apresentam menos interferência com os meios
externos como: abalroamento, descarga atmosférica, curto circuito; A rede
subterrânea pode ser construída pelo método destrutivo ou não destrutivo sendo que
os dois processos apresentam um custo muito elevado em relação ao custo da rede
aérea; A rede aérea é utilizada em locais com vias estreitas. A rede aérea é
construída sem necessidade de realização de obras e, por isto, apresentam custo
muito menor que a rede subterrânea. Sempre que possível, a BHTRANS opta pela
implantação da rede subterrânea. Na área central toda rede dos cabos alimentadores
é subterrânea, devido à implantação do Controle Inteligente de Tráfego (CIT). Sendo
assim, quando é implantado um novo semáforo nessa área, o padrão utilizado é o
subterrâneo.

1.8.1 Implantação de Rede Aérea
Implantação de roldanas e fixadores dos cabos (Rex) nos postes semafóricos
e nos postes da CEMIG, definindo o caminhamento da rede de potência, de
forma a minimizar a manutenção corretiva em caso de abalroamento no
mobiliário semafórico;
Lançamento dos cabos de potência no caminhamento definido;
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Ligação dos cabos nos grupos focais veiculares e de pedestres;
Realização das emendas dos cabos que irão alimentar grupos semafóricos da
mesma fase;
Ligação dos cabos de potência no controlador verificando o funcionamento
correto dos grupos focais correspondentes (distribuição de fases da
programação semafórica);
Teste da comunicação, se a nova interseção semaforizada for interligada a
uma rede ou centralizada.

1.8.2 Construção da Rede Subterrânea
Determinar o traçado da rede subterrânea no projeto executivo. O traçado
da rede não deve coincidir com o encaminhamento da sinalização horizontal
(faixa de pedestres e retenção);
Traçar em campo o encaminhamento da rede subterrânea considerando as
interferências no solo;
Executar a escavação da vala com 20cm largura e 40cm de profundidade;
Assentar duto flexível (50mm ou 75mm) na vala;
Envelopar os dutos com concreto traço 2:2:1;
Aguardar a cura do concreto;
Recompor o piso sobre a vala;
Instalar caixa de passagem padrão BHTRANS com distância máxima de 25
entre uma caixa e outra conectando o duto entre elas;
Implantar sonda em todos os encaminhamentos da rede subterrânea;
Lançamento dos cabos de potência na rede subterrânea;
Ligação dos cabos nos grupos focais veiculares e de pedestres;
Realização das emendas dos cabos que irão alimentar grupos semafóricos da
mesma fase;
Ligação dos cabos de potência no controlador verificando o funcionamento
correto dos grupos focais correspondentes (distribuição de fases da
programação semafórica);
Teste da comunicação, se a nova interseção semaforizada for interligada a
uma rede ou centralizada.
Os grupos focais podem ser deixados em flash (amarelo intermitente), principalmente
se restar menos de 3 dias para a ativação definitiva da nova interseção semaforizada.
Se restar mais tempo ou em casos específicos, os grupos focais são deixados
desativados (apagados).

1.9. Programação da CPU do Controlador
Definição da programação semafórica (distribuição de tempos de verde,
momento de abertura dos semáforos, tamanho de ciclo e número de planos
semafóricos) é de responsabilidade da Gerência de Planejamento e Controle
Operacional – GEPLO;
Inserção da programação na CPU do controlador, no laboratório ou em
campo, remotamente, através dos softwares de controle semafóricos ou
localmente, através de programadores portáteis específicos;
Teste da placa CPU, verificando seu correto funcionamento;
Implantação da placa CPU programada no controlador;
Teste final do controlador, geralmente realizado no dia da ativação.
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1.10. Ativação da nova interseção semaforizada
A data e horário da ativação são definidos em comum acordo entre as gerências da
BHTRANS envolvidas na implantação e na operação da nova interseção semaforizada,
comunidade e empreendedor. Neste dia e horário são deslocadas, para o local,
equipes de manutenção de controlador e troca de lâmpadas, que realizam as
atividades de retirada da placa com os dizeres “DESLIGADO”, verificação do
funcionamento dos grupos semafóricos e troca de possíveis lâmpadas queimadas.
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E) ANEXOS
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1. Desenhos
1.1. Desenho 036-B – Carcaça para Grupo Focal Veicular 3 X 200
mm - Repetidor a LED
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1.2. Desenho 038-B – Lista de Componentes da Carcaça para Grupo
Focal Veicular 3 X 200 mm - Repetidor a LED
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1.3. Desenho 041 – Detalhe da Abraçadeira 101mm
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1.4. Desenho 037 – Detalhe da Abraçadeira 114mm
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1.5. Desenho 035-B – Carcaça para Grupo Focal Veicular 4 X 200
mm - Repetidor a LED
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1.6. Desenho 031-B – Carcaça para Grupo Focal Veicular 3 X 200
mm - Projetado a LED
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1.7. Desenho 033-B – Lista de Componentes da Carcaça para Grupo
Focal Veicular 3 X 200 mm - Projetado a LED
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1.8. Desenho 032-A – Abraçadeira para Braço Projetado
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1.9. Desenho 048 – Anteparo para Grupo Focal 3X200 mm
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1.10. Desenho 030-B – Carcaça para Grupo Focal Veicular 4 X 200
mm - Projetado a LED
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1.11. Desenho 048-A – Anteparo para Grupo Focal 4X200 mm
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1.12. Desenho 039-B – Carcaça para Grupo Focal Para Pedestre a
LED
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1.13. Desenho 040-B – Carcaça para Grupo Focal Para Pedestre a
LED (Vista Frontal)
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1.14. Desenho 070 – Poste Simples com Base, Altura de 2,50m
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1.15. Desenho 071 – Poste Simples com Base, Altura de 4,40m
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1.16. Desenho 050 – Poste Simples com Base, Altura de 6,00m
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1.17. Desenho 042C – Poste para Braço Projetado com Base, Altura
de 4,53m
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1.18. Desenho 072 – Poste Simples Engastado, Altura de 7,00m
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1.19. Desenho 043D – Poste para Braço Projetado Engastado, Altura
de 5,53m
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1.20. Desenho 051 – Braço Projetado, Comprimento de 4,50m
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1.21. Desenho 052 – Braço Projetado, Comprimento de 5,50m
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1.22. Desenho 044 – Chumbadores para Postes Simples, Diâmetro
de 3/4”
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1.23. Desenho 045 – Chumbadores para Postes Projetado, Diâmetro
de 7/8”
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1.24. Desenho 062 – Tampão com Aro para Caixa de Passagem CP02/ZA, Padrão BHTRANS
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2. Ilustrações
2.1. Foto 001 – Grupo focal veicular a led 3 focos de 200 mm
(3x200mm) repetidor

2.2. Foto 002 – Grupo focal veicular a led 3 focos de 200 mm
(3x200mm) para braço projetado
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2.3. Foto 003 – Grupo focal veicular a led 4 focos de 200 mm
(4x200mm) para braço projetado

2.4. Foto 004 – Grupo Focal para Pedestre a Led
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2.5. Foto 005 – Máscara de Seta

2.6. Foto 006 – Abraçadeira 101mm
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2.7. Foto 007 – Abraçadeira 114mm

2.8. Foto 008 – Abraçadeira para Braço Projetado
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2.9. Foto 009 – Borracha de Vedação para Cluster de Led

2.10. Foto 010 – Cluster a Led
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2.11. Foto 011 – Poste simples
chumbador de 6,00m

com

base

para

fixação

em

2.12. Foto 012 – Poste simples
chumbador de 4,40m

com

base

para

fixação

em
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2.13. Foto 013 – Poste para braço projetado com base para fixação
em chumbador

2.14. Foto 014 – Poste para braço projetado engastado
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2.15. Foto 015 – Braço Projetado

2.16. Foto 016 – Chumbador de ¾”
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2.17. Foto 017 – Chumbador de 7/8”

2.18. Foto 018 – Cabo 4 x 1,5mm2 para ligação do grupo focal
veicular
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2.19. Foto 019 – Cabo 3 x 1,5mm2 para ligação do grupo focal de
pedestre

2.20. Foto 020 – Cabo Sintenax 10mm2 para alimentação elétrica do
controlador semafórico
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2.21. Foto 021 – Cabo de
controladores semafóricos

Dados

para

interligação

entre

2.22. Foto 022 – Eletroduto flexível para rede subterrânea
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2.23. Foto 023 – Botoeira

2.24. Foto 024 – Controlador Semafórico marca DIGICON
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2.25. Foto 025 – Controlador Semafórico marca TELVENT

2.26. Foto 026 – Controlador Semafórico marca TESC
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2.27. Foto 027 – Grupo Focal para Ciclista a Led
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