


A REALMOBI trabalha a mais de 20 anos por todo o Brasil com 

Grupos Focais em Policarbonato

já atendeu dezenas de prefeituras e empresas privadas buscando 

sempre os melhores resultados aliados ao melhor custo beneficio.

trabalha a mais de 20 anos por todo o Brasil com 

e soluções de sinalização urbana,

já atendeu dezenas de prefeituras e empresas privadas buscando 

sempre os melhores resultados aliados ao melhor custo beneficio.





NOSSOS PRODUTOSNOSSOS PRODUTOS





Grupos Focais Padrão Semco em Policarbonato

Os semáforos REALMOBI são produzidos 

com materiais de alta qualidade e 

durabilidade, que oferecem produtos com 

maior durabilidade e mais segurança:

Principal tipo I, 3x200mm;

Principal tipo T, 4x200 mm;

Repetidor tipo I, 3x200mm;

Pedestre 2x200 mm;

Ciclista 3x200mm;

em Policarbonato



Grupos Focais em Policarbonato

Os semáforos REALMOBI são 

produzidos com materiais de alta 

qualidade e durabilidade, que 

oferecem produtos com maior 

durabilidade e mais segurança:

Principal tipo I, 3x300mm;

Principal tipo GT, 300x200x200 

mm;





Policarbonato
Atende todos os requisitos técnicos do manual de sinalização 
semafórica do DENATRAM e normas brasileiras de trânsito;

Maior durabilidade;

Padrão SEMCO, normas ABNT, DENATRAM e demais 
regulamentações;

Atende a norma ABNT NBR 7995

Utilizado em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e 
Curitiba;
Utilizado em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e 
Curitiba;

Menor custo operacional;

Não gera interesse em furto, pois não tem valor comercial, 
diferente dos semáforos em alumínio;

Aparência de novo por muito mais tempo, pois a cor é 
injetada
no plástico;

Atende todos os requisitos técnicos do manual de sinalização 
semafórica do DENATRAM e normas brasileiras de trânsito;

Utilizado em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Utilizado em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e 

Não gera interesse em furto, pois não tem valor comercial, 

Aparência de novo por muito mais tempo, pois a cor é 



Policarbonato

A migração para semáforos de policarbonato é uma tendência em todo Brasil, o menor custo do material e seus 
benefícios, são atrativos para a maior parte das cidades, que tem orçamentos cada vez mais reduzidos e enxutos.

O uso de plástico de alta resistência é qualidade, ocorre em toda a cadeia produtiva do Brasil, sobretudo na 
indústria automobilística, que obteve redução de custos e maior qualidade, com aplicação de materiais 
semelhantes ao POLICARBONATO.

Material mais moderno: leve, sustentável e possui todas as proteções UV necessárias para uso externo;

Menor custo operacional: de implantação, de manutenção e de transporte;Menor custo operacional: de implantação, de manutenção e de transporte;

Material mais durável: não perde cor ou descasca, pois a injeção é na cor preta;

Apresenta características de novo por muito mais tempo (Curitiba e São Paulo já usam há 8 anos)

Não gera interesse em furto: baixo valor comercial do policarbonato no mercado de reciclagem;

Redução de acidentes: Menor peso do grupo focal aplicará menor esforço na estrutura metálica do semáforo;

Danos reduzidor: No caso de acidentes os danos a terceiros são muito inferiores;

A migração para semáforos de policarbonato é uma tendência em todo Brasil, o menor custo do material e seus 
benefícios, são atrativos para a maior parte das cidades, que tem orçamentos cada vez mais reduzidos e enxutos.

O uso de plástico de alta resistência é qualidade, ocorre em toda a cadeia produtiva do Brasil, sobretudo na 
indústria automobilística, que obteve redução de custos e maior qualidade, com aplicação de materiais 

Material mais moderno: leve, sustentável e possui todas as proteções UV necessárias para uso externo;

Menor custo operacional: de implantação, de manutenção e de transporte;Menor custo operacional: de implantação, de manutenção e de transporte;

Material mais durável: não perde cor ou descasca, pois a injeção é na cor preta;

Apresenta características de novo por muito mais tempo (Curitiba e São Paulo já usam há 8 anos)

Não gera interesse em furto: baixo valor comercial do policarbonato no mercado de reciclagem;

Redução de acidentes: Menor peso do grupo focal aplicará menor esforço na estrutura metálica do semáforo;

: No caso de acidentes os danos a terceiros são muito inferiores;





SEMÁFOROS PARA PEDESTRE

Atualmente é cada vez maior a responsabilidade com 

a segurança do pedestre no transito das cidades.

É cada dia mais relevante garantir um transito seguro 

para os pedestres, melhorar a segurança é 

fundamental para incentivar a mobilidade das fundamental para incentivar a mobilidade das 

pessoas, reduzir acidentes e otimizar a organização 

do tráfego urbano.





Semáforos Regressivos e com Movimento

Os semáforos com contagem regressiva têm várias utilidades, 

a principal delas é permitir que a pessoa informada da sinalização, 

tenha a noção de tempo do que vai acontecer.

Este tipo de grupo focal semafórico é útil para pedestres e 

motoristas, pois, deixa mais claro o tempo do sinal.

Os grupos focais com contagem regressiva estão regulamentados no 

Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Contador regressivo redondo de 400mm;

Contador regressivo redondo de 300mm;

Contador regressivo redondo de 200mm;

Contador regressivo pedestre 200mm;

Boneco com movimento;

Semáforos Regressivos e com Movimento

Os semáforos com contagem regressiva têm várias utilidades, 

a principal delas é permitir que a pessoa informada da sinalização, 

Os grupos focais com contagem regressiva estão regulamentados no 





Módulo LED para semáforo

Grupos focais principais são aplicados na parte 

superior de cruzamentos e vem com um fundo 

em policarbonato que destaca os leds.

Full range 85 a 265 VAC;

200 e 300 mm;

Super Leds SMD;Super Leds SMD;

Lentes de Fresnel;

Baixo consumo;

Alta durabilidade;

Opções de leds 200 e 300 mm de 9 a 36 

VDC para sinalização ferroviária entre 

outros.





Acessórios para semáforos

Suportes para fixação em colunas de 89, 101 e 

127mm;

Suporte para fixação em braços de 89, 101 e 127 

mm;

Suporte do tipo basculante;

Anteparos diversas medidas;

Anteparos Daltônicos;



Anteparo em Material Plástico Padrão 
Semco

Não descasca;

Não perde cor;

Garantia de 5 anos;

Laudos e ensaios;

Patente requerida;Patente requerida;

Anteparo em Material Plástico Padrão 



Semáforo de Pedestre Horizontal

Sistema de amortecedor;

Repete a cor do grupo focal pedestre;

Semáforo de Pedestre Horizontal



Nobreak Semafórico

Contra surtos de tensão

Contra curto-circuito, sobrecarga e sobre 

temperatura

Rearme automático das proteções por 3 vezes

Desligamento e proteção contra descarga total da 

bateria



Módulo Piscante Solar
Ideal para locais que necessitam de maior 

atenção dos motoristas

Não necessidade alimentação de energia

Baixo consumo de energia

Alta eficácia luminosa

Proteção IP55

Vida útil longa mais de 15 anos;

O equipamento pode ser fixado tanto em coluna 

(vertical) ou em braço projetado (horizontal).



Radar Não Intrusivo
Não exige laços no asfalto, instalação mais 

simples;

Avanço de sinal vermelho;

Parada sobre faixa de pedestre;

Contra mão;Contra mão;

Circulação proibida;

Circulação em faixas exclusiva de transporte 

público; 

Veículos irregulares;



Sistemas de Leitura de Placas via 
OCR/LAP

Controle de acesso de veículos em áreas 

restritas;

Fiscaliza placas em rodízios municipais;

Consultas rápidas e online nos bancos de dados;

Gera alertas com informações precisas sobre Gera alertas com informações precisas sobre 

cada veículo;

Monitoramento e comunicação online com centro 

de controle;

Sistemas de Leitura de Placas via 



Sistemas de Estacionamento 
Rotativo Digital

Fiscalização informatizada;

Redução de custos com papel;

Informações em tempo real;

Melhor gestão e controle do município;

Otimiza o uso das vagas na cidade;

Instrumento de mobilidade urbana sustentável.



Colunas e Braços Semafóricos

Colunas e braços cônicos;

Colunas e braços cilíndricos;

Colunas e Braços Semafóricos



Locação de Caminhão Plataforma

Uma excelente opção para transporte e reboque 

de cargas, o caminhão plataforma possui 

estrutura inclinável com acionamento hidráulico, 

o que garante segurança e precisão nas manobras 

de carga e descarga.

Locação de Caminhão Plataforma



Confecção de Guarda Corpos

Organize melhor sua cidade;

Aumente a segurança de pedestres;

Otimize o espaço utilizado pelo pedestre.



ObrigadoObrigadoObrigadoObrigado


