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1. OBJETIVO 

Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas da Placa de Sinalização Metálica – 
Reduza a velocidade a ser utilizada em sinalização do local de homens trabalhando em Rede Subterrânea. 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. Identificação 

Cada Placa de Sinalização Metálica deve ser adequadamente identificado de modo visível, legível e indelével, no mínimo, 
com o nome ou marca do fabricante. 

 

2.2. Condições de utilização 

A Placa de Sinalização Metálica é utilizada para indicação que no local há homens trabalhando, e será instalada ao tempo, 
devendo ser resistente à raios ultravioletas e intempéries. 

 

2.3. Acabamento 

A Placa de Sinalização de entrada de caixas deve ter superfícies lisas, contínuas e uniformes, evitando saliências 
pontiagudas, arestas cortantes ou outras imperfeições.  

 

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

3.1. Material 

Cavalete de madeira e placa de zinco, pintada com tinta reflexível. 

 

3.2. Características dimensionais 

Conforme Figura 1. 

 

3.3. Embalagem e acondicionamento 

Para informações sobre a embalagem destes materiais consultar no sítio da COPEL, no seguinte endereço: 

 

www.copel.com 

Fornecedores → Informações → Guia para confecção de embalagens unitizadas 

 

4. ENSAIOS 

4.1. Ensaios de aceitação 

4.1.1. Inspeção visual 

Será observada conformidade com a Figura 1 e os itens 2 e 3. 

 

4.1.2. Verificação dimensional 

Será observado atendimento à  Figura 1. 

 

5. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

5.1. Aceitação do equipamento 

A aceitação das placas de sinalização é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item 4. 

No caso de qualquer requisito desta especificação não ter sido atendido, o fornecedor/fabricante deverá proceder à 
substituição para posterior reapresentação do equipamento, sendo que esta substituição ou reposição não deve onerar a 
COPEL. 
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5.2. Garantia do fabricante 

A aceitação das placas de sinalização não isenta o fabricante da responsabilidade de substituir ou consertar, sem custos à 
COPEL, qualquer unidade que não estiver de acordo com a presente especificação, no período de 12 (doze) meses, a 
contar a partir data definida no edital e contrato de licitação. 
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Figura 1 – Placa de sinalização. 
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