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1. OBJETIVO  
 

Estabelecer as condições mínimas para o fornecimento e recebimento de Cone de Sinalização. 
 

2. DEFINIÇÃO 
 

O Cone de Sinalização é um equipamento de proteção coletiva de controle de tráfego auxiliar à 
sinalização, de uso temporário, utilizado para canalizar e direcionar o tráfego e delimitar áreas de 
manutenção de curta duração.  

 
3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 

• Deverá ser utilizado para as condições a que se destina, de controle de tráfego auxiliar à 
sinalização em áreas internas ou externas sujeitas a intempéries; 

• Delimitação de áreas a serem demarcadas ou protegidas, com auxílio de fitas ou faixas 
sinalizadoras fixadas em local específico na parte superior do cone; 

 
4. NORMA BASE 

 
• ABNT NBR 15071 – Segurança no tráfego – Cones para sinalização viária; 
• ABNT NBR 14644 - Sinalização vertical viária - Películas – Requisitos; 
• ASTM D 638 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics.  
• ASTM E 810 Test method for coeficiente of retroreflection of retroreflective sheeting utilizing 

the coplanar geometry; 
• ASTM G 155 Practice for operating xênon arc light apparatus for exposure of non-metallic 

materials 
 

5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
 
Material – Corpo do 
Cone 

Material Plástico - Flexível com característica de retornar à forma inicial, 
após a aplicação de um esforço. A deformação elástica é reversível e 
desaparece quando a tensão é removida. 

Dureza Shore Valor máximo – 80 
Resistência a 
tração 

Valor mínimo – 7 MPa 

Alongamento em 
50% 

Valor mínimo - 200% 

Cor do Cone Laranja – Dentro da área formada pelas coordenadas cromáticas. 
Peso A massa do cone deve ser entre 3,0 a 4,0 kg. 
Altura 700 a 760 mm 
Dimensões da Base Base quadrada – 400 ± 20 mm, com 8 sapatas. 
Adesão mínima da 
película 

9 N/cm 

 
6.  FICHA TÉCNICA – AVALIAÇÃO DE AMOSTRA 
 
O fornecimento deste material fica condicionado à avaliação de amostra, ensaios, fornecimento 
de laudos e posterior homologação da Ficha Técnica pela área de Segurança do Trabalho da 
Copel. O Fornecedor deve submeter amostra do cone de sinalização à aprovação da COPEL, 
dentro dos padrões estabelecidos nesta especificação técnica.  
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Quantidade de amostra necessária para a avaliação do atendimento a especificação técnica: 
 

• 01 (um) cone de sinalização; 
 
7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVALIAÇÃO 
 

a) Manual de instruções de uso e conservação 
 
O fornecedor deverá apresentar manual de instruções contendo as orientações para uso e 
conservação do cone de sinalização.  O Manual deverá ser redigido na língua portuguesa. 
 

b) Ensaios e laudos 
 
O fornecedor deverá entregar a Copel, cópias autenticadas dos laudos dos ensaios realizados 
por laboratório competente conforme normas: 
 

• NBR 15071 – Segurança no Tráfego, Cones para Sinalização Viária; 
• ASTM E 810 Test method for coeficiente of retroreflection of retroreflective sheeting utilizing 

the coplanar geometry (Retrorrefletividade),  
• ASTM G 155 Practice for operating xênon arc ligt apparatus for exposure of non-metallic 

materials (Intemperismo) 
• ASTM D 638 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics (Resistência a Tração)  
• NBR 14644 – Sinalização Vertical Viária – Películas Requisitos;  
 

Os relatórios e certificados de ensaios adotados e providenciados pelo fornecedor, deverão  
conter, no mínimo, as seguintes informações: 
 
• Nome da marca comercial do fabricante; 
• Indicação de norma técnica e instrumento de medição ou metodologia do ensaio quando  

aplicável; 
• Datas de início e término dos ensaios; 
• Identificação do laboratório onde os ensaios foram executados; 
• Condições ambientais do local dos ensaios quando aplicável; 
• Nome e assinatura do responsável pelo ensaio; 
• Devem ser fornecidos cópias autenticadas dos documentos que comprovem desempenho 

dos materiais conforme estabelecidos em regulamentos por meio de documentação 
técnica; 

• Os relatórios dos ensaios e os laboratórios nacionais deverão ser acreditados pelo 
SINMETRO; 

• A data de realização desses ensaios e consequentemente, dos respectivos relatórios não 
poderá ser superior a 3 (três) anos contados da data limite de apresentação das propostas 
e devem ser conclusivos; 

• Toda a documentação necessária deverá ser apresentada juntamente com a amostra.  
• Os laudos deverão conter para cada ensaio, os dados e valores prescritos pelas normas e 

os obtidos em cada ensaio, para fins de comparação, bem como a conclusão de 
aprovação. 

• Todos os documentos deverão ser devidamente encadernados em uma pasta única e 
paginados, contendo um índice com as respectivas páginas. 
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Obs: É necessário que o laboratório informe no relatório de ensaio o nome do fabricante do cone 
e da película retrorrefletiva que o cone está portando. O nome do fabricante da película 
retrorrefletiva deve ser associado a uma tabela de comparação de películas retrorrefletiva 
fornecidas pelos fabricantes de materiais retrorrefletivos. 

 
8. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
Propriedades do material e ensaios: 
 

a) Dureza Shore, valor máximo: A80; 
b) Limite de resistência à tração, valor mínimo: 7 MPa; 
c) Flexibilidade da película refletiva. 
• Não deve apresentar, trincas, apresentar rompimento, quebras ou rugosidades; 
• Não devem desprender do cone; 
• A película não deve impedir o deslocamento de outro cone quando do empilhamento; 
• A película não deve soltar quando do empilhamento diário dos cones. 
• A película deve ser aplicada de acordo com o especificado pelo fabricante da película e ter 

adesão mínima de 9 N/cm;  
d) Intemperismo artificial – corpos de prova retirados do cone devem ser exposto ao 

intemperismo artificial por um período de 120 horas; 
e) Intemperismo artificial – O cone não pode sofrer alterações significativas após exposição 

ao intemperismo artificial por um período de 120 horas;  
f) Intemperismo – As faixas devem manter suas características de retrorrefletividade mínima 

em 80% após 500 horas de intemperismo artificial; 
g) Estabilidade ao calor – o cone deve ser testado a 70ºC por 4 h sem apresentar 

deformações ou alterações; 
h) Estabilidade – o cone colocado sobre uma superfície plana e horizontal encostado em um 

ressalto de 12 mm ± 2 mm, não deve apresentar tombamento quando aplicado uma carga 
F de 6,0 N; 

i) Empilhamento - A altura de dois cones idênticos, quando empilhados, não deve exceder 
1,1 vez a altura de um cone. O cone deve possuir forma que minimize o atrito sobre as 
faixas refletivas no empilhamento. 

 
9. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DO CONE E FAIXA 
 
9.1 Cone e Faixa 
 

• Produto moldado (sem emendas) em material de características flexíveis e inquebrável, de 
forma cônica, com base de sustentação quadrada e com sapatas (pés de apoio), com 
duas faixas em material refletivo de cor branca e flexíveis;  

• O cone deve ser constituído de uma peça única, predominantemente na cor laranja, 
resistente a raios ultravioleta, intempéries ou impactos de veículos, sem apresentar 
deformações perceptíveis, não sendo permitida a utilização de lastro acoplável; 

• Cone predominantemente laranja, com duas faixas refletivas brancas flexíveis. As faixas 
refletivas devem ter refletividade conforme películas tipo III da ABNT NBR 14644, com 
adesão adequada ao substrato; 

• Deverá possuir flexibilidade para não romper, trincar ou deformar permanentemente e 
retornar a forma original por si mesmo, após sofrer abalroamento ou dobrar. 

• O cone deve ser fabricado em material de características flexíveis, ser resistente ás 
intempéries e ter estabilidade quando exposto ao calor, sem sofrer deformações 
significativas, inclusive a base e descoloramento intenso. 
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• O cone não pode causar danos a terceiros quando abalroado pelos veículos.  
• O cone deve ser fabricado em peça única e possuir, em seu processo de fabricação: topo 

com abertura (orifício central) para fixação de sinalizadores, bem como, fendas e furos 
laterais para passagem de fitas, correntes plásticas e/ou cordas de isolamento. 
 

9.2 Material 
 

• Corpo de material plástico de características flexíveis, inquebrável, resistente a 
intempéries e calor, sem deformações e descoloração significativas e de excelente 
qualidade; 

• Resistente à ação química e absorção de água; 
• As películas refletivas devem ser de material flexível de maneira a impedir ou minimizar a 

sua deformação física; 
• As faixas feitas por películas refletivas ou pintura flexível e indelével, devem ter 

refletividade conforme películas tipo III da ABNT NBR 14644, e com adesão perfeita ao 
corpo do cone através de camada autoadesiva e com bordas soldadas para não soltarem. 

• Deve ser fabricado em material flexível, resistente à intempéries e ter estabilidade quando 
exposto ao calor, sem sofrer deformações significativas (inclusive base) e descoloramento 
intenso. 

 
9.3 Acabamento 
 

• O cone deve ter acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes. 
 

9.4 Massa total 
 

• A massa do cone deve situar-se entre 3 kg e 4 kg. 
 

9.5 Altura 
 

• O cone deverá ter de 700 a 760 mm de altura.  
 

9.6 Dimensões da base 
 

• Base quadrada com largura igual a 400 ± 20 mm. 
 

9.7 Dispositivo de fixação 
 

• Na parte superior do cone conforme detalhe do item 11, deverá haver locais e/ou fendas 
que permitam fixar cordas, correntes, fitas e sinalizadores. 

 
9.8 Identificação 
 

• Deverá  trazer estampado de forma legível na base de cada cone conforme desenho e 
individualmente, o nome do fabricante, data de fabricação (mês e ano), o lote de 
fabricação (quando houver) e número da norma técnica da ABNT - NBR 15071; 

• A data de fabricação deverá ter prazo máximo de 180 dias anteriores à data de entrega. 
 

9.9 Condições de garantia  
 

• 06 (seis) meses a partir da certificação da entrega. 
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9.10 Acondicionamento e embalagem 
 

• As peças devem ser embaladas em caixas padronizadas de papelão, conforme manual de 
logística de suprimento da COPEL; 

• As caixas devem trazer etiquetas de identificação, em duas faces externas, contendo o 
seguinte:  

 
      Nome do fabricante (razão social); 

Tamanho ( altura do cone); 
Quantidade do item; 
Data de fabricação; 
N.º da Nota Fiscal; 
N.º do contrato da COPEL. 
 
• Cada caixa de papelão, com material, não deve possuir peso bruto superior a 23 kg.  

 
9.11 Marca Símbolo e Logotipo 
 

• A marca símbolo e o logotipo da COPEL devem ser gravados No terço médio superior do 
cone na faixa laranja entre as duas faixas refletivas, deverá ser gravada em baixo relevo, 
de forma legível e na cor preta a Marca Símbolo e o Logotipo, conforme desenho abaixo. 

A Marca Símbolo e Logotipo devem ser na cor preta, em baixo relevo;  

 
• As tintas aplicadas na serigrafia não poderão descorar, apresentar manchas ou 

descontinuidades após sucessivo uso. 
 

10. ENSAIOS DE ROTINA NO RECEBIMENTO 
 

10.1 Inspeção visual 

 
A inspeção visual deverá ser feita pelo inspetor da COPEL, que irá verificar os seguintes 
aspectos e características do material, de acordo com as seções aplicáveis desta 
especificação técnica. 
 

10.2 Relatório de verificação no recebimento do mat erial 

Deve conter as seguintes informações: 
 

F

D

E

F

40,0 mm

44,0 mm

07,0 mm

57,0 mm

39,0 mm

51,0 mm
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• Nome e/ou marca; 
• Tipo do cone; 
• Número do pedido de compra; 
• Descrição sucinta da verificação; 
• Número de amostras verificadas; 
• Data e número de controle de fabricação; 
• Data de início e término da verificação; 
• Identificação do cone e faixa; 
• Identificação do fabricante do cone e faixa; 
• Identificações dos responsáveis pela verificação e do inspetor; 
• Liberação após cópia do relatório assinada. 
 

Tamanho do lote 

Inspeção visual  Verificação dimensional 

Amostragem dupla 
Nível de Inspeção I 

NQA – 2,5% 

Amostra 
Ac Re 

Sequência Tamanho 

Até 90 - 5 0 1 

91 a 500 
1ª 13 0 2 

2ª 13 1 2 

501 a 1200 
1ª 20 0 3 

2ª 20 3 4 

1201 a 3200 
1ª 32 1 4 

2ª 32 4 5 

Tabela 01 - Plano de amostragem para ensaios de rotina. 
Observações: 

 
• NQA : Nível de Qualidade Aceitável. 
• Ac – número de aceitação: número máximo de unidades aceitas da amostra que permite a 

aceitação do lote. 
• Re – número de rejeição: número mínimo de unidades rejeitadas da amostra que implica a 

rejeição do lote. 
• Procedimentos para amostragem dupla: avaliar, inicialmente, um número de unidades 

igual ao da primeira amostra obtida na tabela. Se o número de unidades defeituosas 
encontrado estiver compreendido entre Ac e Re (excluídos esses valores), deverá ser 
ensaiada a segunda amostra. O total de unidades defeituosas encontradas, depois de 
ensaiadas as duas amostras, deve ser igual ou inferior ao maior Ac especificado, para 
permitir a aceitação do lote. 

• A aceitação do lote e/ou a dispensa de execução de qualquer ensaio: 
• Não eximem o fornecedor de responsabilidade de fornecer o material de acordo com os 

requisitos desta especificação; 
• Não invalida qualquer reclamação posterior a respeito da qualidade do material e/ou da 

fabricação. 
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11. DESENHO 
 

 
Figura 01 Ilustrativo – Cone de Sinalização Forma e Dimensões (mm) 

 
 

 
12. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - NORMAS SÉRIE I SO-9000: 
 
• É recomendável que os fornecedores desenvolvam ações voltadas para Gestão da Qualidade 

de modo que os materiais e produtos fornecidos à Copel atendam aos padrões mínimos de 
qualidade exigidos, com base nas normas da série ISO – 9000 (NBR ISO série 9000) no que 
julgado aplicável. 

• No processo de produção deve ser minimizada ou evitada a geração de impactos ambientais 
negativos. 
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13. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE - NORMAS S ÉRIE ISO-14000: 
 
• É recomendável que os fornecedores desenvolvam, também, política de proteção ao meio-

ambiente, fomentando culturas e ações ecológicas quanto aos processos fabris de materiais e 
produtos fornecidos à Copel, com base nas normas de série ISO-14000 (NBR ISO 14000). 

 
14. OBSERVAÇÕES: 
 
• A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas 

segundo as normas de aquisição da empresa. 
• A área de Segurança do Trabalho da COPEL necessita de, no mínimo, 30 dias para efetuar a 

avaliação do produto e documentos objeto desta especificação técnica para posterior emissão 
da ficha técnica. 

• Para maiores informações da ficha técnica e cadastro de fornecedores consultar a Internet no 
seguinte endereço: www.copel.com – Acesso Rápido – Normas técnicas – Ficha Técnica e 
Fornecedores pelo acesso direto. 

• Este documento é composto por 8 oito páginas. 
 
 
15. CÓDIGO COPEL PARA O MATERIAL 
 
Material Código 
Cone, Sinalização; Altura 700 a 760 mm  15017591 

 
 


