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MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO : Sinalização de Trânsito em Vias Públicas no Município de 

Jaguariúna 

LOCAL : Rua Tomaz Jasso, trecho entre a avenida Antônio Pinto Catão e 

o loteamento “Jardim Dona Irma”; e, rua Vigato, trecho entre a 

avenida Antônio Pinto Catão e a escola “Prefeitura. Joaquim P. 

Sobrinho – Unid. I” 

 

OBJETIVO: 

 O presente memorial tem por objetivo especificar os principais 

serviços e materiais que serão usados para execução das obras, conforme ao 

CTB (Código de Trânsito Brasileiro). 

 

Especificações dos materiais a serem utilizados. 
 

 Pintura de sinalização horizontal com tinta acrílica a base 

de água padrão D.E.R. 3.18, aplicação por máquina de aspersão, com prévia 

demarcação em pó de gesso e pulverização de microesferas de vidro. 

 Antes da aplicação da pintura o pavimento deve ser 

totalmente limpo, removendo-se detritos e sinais de gordura. Não será 

permitida a aplicação da pintura sob incidência de chuva. 

 Placas em chapa de aço 18 com tratamento antiferrugem, 

pintura eletrostática semirrefletiva com letras e pictogramas em película 

refletiva grau técnico, o verso da placa deve ser na cor preta fosca ou 

semifosca, 

 Suportes em tubo de aço galvanizado a fogo Ø 2½” x 3,00 

m com paredes de espessura de 2,25mm, chumbado na calçada utilizando-se 

para sua fixação concreto traço 1:3:3. 

 Os locais de instalação deverão ser definidos pelo 

Departamento de Trânsito e Transportes da Prefeitura de 
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  Jaguariúna e em atendimento ao determinado no Código 

de Trânsito Brasileiro. 

 Braçadeiras em chapa de aço 11 galvanizado a fogo com 

seus respectivos parafusos de fixação também em aço galvanizado e medindo 

a chapa 0,48m de comprimento. 

 Tampa para vedação “cap” em PVC na cor preta Ø 2½”.  

 

 
Resumo dos materiais de sinalização Horizontal (Pintura) 

Descrição Quantidade 

Pintura para demarcação de sinalização 

horizontal de trânsito, na cor branca, com 

posterior aplicação de microesfera de 

vidro. 

198,00 m² 

Pintura para demarcação de sinalização 

horizontal de trânsito, na cor amarela, 

com posterior aplicação de microesfera 

de vidro. 

216,00 m² 

 

 

Resumo dos materiais de Sinalização Vertical (Placas) 

Descrição Quant. 

Placa modelo R-1 octogonal, com aresta de 0,19m, 

adesivada com película semirrefletiva com letras e 

pictogramas totalmente refletivos. Área = 0,20m² 

08 un. 

Placa modelo R-1 octogonal, com aresta de 0,29m, 

adesivada com película semirrefletiva com letras e 

pictogramas totalmente refletivos. Área = 0,40m² 

02 un. 

Placa modelo AD-18a losangular, com aresta de 0,35m, 

adesivada com película semirrefletiva com letras e 

pictogramas totalmente refletivos. Área = 0,13m² 

04 un. 

Placa modelo AD-18a losangular, com aresta de 0,53m, 

adesivada com película semirrefletiva com letras e 

pictogramas totalmente refletivos. Área = 0,28m² 

01 un. 
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Jaguariúna, aos 17 de julho de 2.019. 

 

Interessada Autor e Resp. Técnico 
 
 
 
 
p/ Prefeitura do Mun. de Jaguariúna Flávio Paoliello Machado de Souza 
Márcio Gustavo Bernardes Reis Eng. Civil – CREA nº 060.155.054-0 
Prefeito ART nº 28027230172560685 
 e nº 28027230180196413 

Placa modelo R-6c circular, com diâmetro de 0,75m, 

adesivada com película semirrefletiva com letras e 

pictogramas totalmente refletivos. Área = 0,44m² 

04 un. 


