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Preâmbulo
Este documento (EN 12899-1:2007) foi elaborado pelo Comité Técnico CEN/TC 226, “Road equipment”,
cujo secretariado é assegurado pela AFNOR.
A esta Norma Europeia deve ser atribuído o estatuto de Norma Nacional, seja por publicação de um texto
idêntico, seja por adoção, o mais tardar em maio de 2008, e as normas nacionais divergentes devem ser
anuladas, o mais tardar em agosto de 2009.
Este documento substitui a EN 12899-1:2001.
A presente Norma foi elaborada no âmbito de um mandato atribuído ao CEN pela Comissão Europeia e pela
Associação Europeia de Comércio Livre e vem apoiar requisitos essenciais das Diretivas UE.

5

No que se refere às relações com as Diretivas UE, consultar o Anexo informativo ZA que constitui parte
integrante desta Norma.
Esta Norma é composta pelas seguintes Partes, sob o título geral:
Part 1: (a presente Parte) Fixed signs

15

Fixed, vertical road traffic signs –
Part 2: Transilluminated traffic bollards (TTB)
Part 3: Delineator posts and retroreflectors
Part 4: Factory production control

T

Part 5: Initial type testing

C

O presente documento tem por base requisitos de desempenho e métodos de ensaio publicados pelo CEN,
CENELEC, CIE (International Commission on Illumination) e documentos ISO juntamente com as normas
das organizações membro do CEN.
De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, os organismos de normalização nacionais dos
seguintes países estão obrigados a implementar esta Norma Europeia: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária,
Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda,
Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Roménia, Suécia e Suíça.
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Introdução
Esta Norma é para uso das entidades gestoras de vias públicas. Também pode ser utilizada por entidades
privadas que desejem utilizar na sua rede sinais idênticos aos utilizados nas vias públicas.
Esta Norma:
 pode ser utilizada para a realização de ensaios de aprovação de tipo e de certificação;
 é baseada em requisitos de desempenho e em métodos de ensaio publicados nos documentos do CEN,
CENELEC, CIE e ISO, bem como em normas de organismos membros do CEN;
 não requer a substituição dos sinais existentes;
 abrange os requisitos de desempenho e métodos de ensaio;

5

 define os limites do desempenho e uma gama de classes de desempenho. As propriedades colorimétricas
e de retrorreflexão, bem como a luminância e a iluminância, são especificadas.

15

São especificados nesta Norma os requisitos e ensaios relativos à retrorreflexão dos materiais com base na
tecnologia de microesferas de vidro. O desempenho do material retrorrefletor usando tecnologia
microprismática é especificado na correspondente Aprovação Técnica Europeia (ATE), o que permite a
aposição da marcação CE neste tipo de material.
Os efeitos do vento podem ser especificados usando os valores desta Norma, ou utilizando os métodos
especificados na EN 1991-1-4.

C

T

Os requisitos mecânicos para os sinais completos e dos seus suportes incluem o desempenho sob carga
estática e dinâmica. A presente Norma contém as disposições relativas à segurança na sua utilização,
incluindo o impacto de um veículo.
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1 Objetivo e campo de aplicação
Esta Parte 1 da EN 12899 especifica os requisitos para conjuntos completos de sinais (incluindo os suportes),
para os sinais (placas ou painéis de sinais com as faces dos sinais), para as placas ou painéis dos sinais (sem
as faces dos sinais) e outros componentes importantes (tela retrorrefletora, suportes e luminárias).
Os sinais fixos destinam-se principalmente a orientar e guiar os utentes da estrada nas redes viárias públicas
e privadas.
A presente Norma não cobre os elementos seguintes:
a) estruturas em pórtico e em semi-pórtico;
b) sinais transmitindo mensagens descontínuas, usando, por exemplo díodos emissores de luz (LED), ou
fibra óptica;
d) sinais incluídos na sinalização temporária;

15

e) fundações;

5

c) sinais de mensagem variável;

f) ensaios para temperaturas extremamente baixas.

2 Referências normativas

T

“Os documentos a seguir referenciados são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências
datadas, apenas se aplica a edição citada. Para referências não datadas, aplica-se a última edição do
documento referenciado (incluindo as emendas).
Welding – Recommendations for welding of metallic materials

EN 1991-1-4

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions - Wind actions

EN 1993-1-1

C

EN 1011

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for
buildings

EN 1995-1-1

Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and
rules for buildings

EN 1999-1-1

Eurocode 9: Design of aluminium structures – Part 1-1: General rules – General
rules and rules for buildings

EN 10240

Internal and/or external protective coatings for steel tubes – Specification for hot dip
galvanized coatings applied in automatic plants

EN 12665:2002

Light and lighting – Basic terms and criteria for specifying lighting requirements

EN 12767

Passive safety of support structures for road equipment – Requirements and test
methods

EN 12899-4

Fixed vertical road traffic signs – Part 4: Factory production control

EN 12899-5

Fixed vertical road traffic signs – Part 5: Initial type testing
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Light and lighting – Measurement and presentation of photometric data of lamps and
luminaires – Part 1: Measurement and file format

EN 13201-3

Road lighting – Part 3: Calculation of performance

EN 60529

Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN ISO 139

Textiles – Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 139:2005)

EN ISO 877:1996

Plastics – Methods of exposure to direct weathering, to weathering using glassfiltered daylight, and to intensified weathering by daylight using Fresnel mirrors
(ISO 877:1994)

EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles – Specifications and
test methods (ISO 1461:1999)

EN ISO 4892

Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 2: Xenon-arc lamps
(ISO 4892-2:2006)

EN ISO 6272

Paints and varnishes – Rapid-deformation (impact resistance) tests

EN ISO 9001:2000

Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2000)

ISO 4:1997
ISO 2859

Information and documentation – Rules for the abbreviation of title words and titles
of publications
Colorimetry

CIE 15

Retroreflection – Definition and measurement

15

T

CIE 54.2

5

EN 13032-1

Road signs

Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and
luminaires – Part 1: Measurement and file format

C

CIE 74:1988

3 Termos, definições, símbolos e abreviaturas
Para os fins da presente Norma aplicam-se os seguintes termos e definições dados na ISO 4:1995. Os termos
e definições fotométricos dados na EN 12665:2002 e a descrição de painéis dados na CIE 74:1988 também
se aplicam bem como os seguintes:
3.1 conjunto do sinal
Conjunto completo incluindo a placa, o material que constitui a sua face e os suportes do sinal.
3.2 sinal
Placa do sinal com o material da face do sinal aplicado.
3.3estrutura do sinal
Elementos que constituem o substrato, os componentes de reforço e as peças de ligação.
3.4 aba
Elemento destinado a reforçar o bordo do sinal e a reduzir a gravidade dos danos físicos em caso de impacto
corporal contra o seu bordo.
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3.5 substrato
Material que serve de suporte aos materiais que constituem a face do sinal.
3.6 material constituinte da face do sinal
Material ou materiais aplicados sobre o substrato, que constituem a superfície final do sinal permanente.
3.7 formas normalizadas da face dos sinais
Círculos, triângulos, quadrados, losangos e octógonos que contêm mensagens de acordo com as disposições
da Convenção de Viena.

3.9 suporte
Componente que suporta a placa do sinal.

5

3.8 altura dos sinais acima do solo (H)
Distância entre o bordo inferior do sinal e o nível do solo.

15

3.10 deformação temporária
Deslocamento do componente estrutural sob a ação de uma carga que se anula quando a carga é removida.
3.11 deformação permanente
Deslocamento que se mantém uma vez retirada a carga.

T

3.12 código de identificação de produção
Código definido pelo fabricante para permitir a rastreabilidade.

C

4 Material retrorrefletor da face do sinal
4.1 Material de microesferas de vidro
4.1.1 Desempenho visual

4.1.1.1 Condições de ensaio
Os ensaios devem ser efetuados a uma temperatura de (23 ± 3) ºC e com uma humidade relativa de
(50+5) %, salvo indicação em contrário.
4.1.1.2 Amostras para ensaio
Os ensaios devem ser realizados em produtos acabados ou em amostras representativas dos produtos
acabados e adequadas ao equipamento de ensaio.
As amostras para ensaio e os sinais para ensaio devem ser condicionados de acordo com a EN ISO 139 e
devem ser identificados no verso.
4.1.1.3 Coordenadas cromáticas diurnas e fator de luminância
Quando ensaiado de acordo com o procedimento relevante definido na CIE 15, utilizando o iluminante D65 à
luz natural e as condições de visualização 45/0 da norma CIE, as coordenadas cromáticas e o fator de
luminância ß devem estar em conformidade com o Quadro 1 ou Quadro 2, conforme o caso.
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Quadro 1 – Coordenadas cromáticas diurnas e fatores de luminância – Classe CR1
1

Cor

2

3

4

Fator de luminância
ß
Quadro 3
Quadro 4

x

y

x

y

x

y

x

y

Branco

0,355

0,355

0,305

0,305

0,285

0,325

0,335

0,375

≥0,35

Amarelo
ver Quadro 3

0,522

0,477

0,470

0,440

0,427

0,483

0,465

0,534

≥0,27

Amarelo
ver Quadro 4

0,545

0,454

0,487

0,423

0,427

0,483

0,465

0,534

Laranja

0,610

0,390

0,535

0,375

0,506

0,404

0,570

0,429

≥0,17

≥0,14

Vermelho

0,735

0,265

0,674

0,236

0,569

0,341

0,655

0,345

≥0,05

≥0,03

Azul

0,078

0,171

0,150

0,220

Verde

0,007

0,703

0,248

0,409

Verde-escuro

0,313

0,682

Castanho

0,455

0,397

Cinzento

0,350

0,360

≥0,27

5

≥0,16

≥0,01

0,313

0,453

0,248

0,409

0,127

0,557

0,01 ≤ ß ≤ 0,07

0,523

0,429

0,479

0,373

0,558

0,394

0,03 ≤ ß ≤ 0,09

0,300

0,310

0,285

0,325

0,335

0,375

0,12 ≤ ß ≤ 0,18

0,160

0,137

0,038

≥0,01

0,177

0,362

0,026

0,399

≥0,04

≥0,03

15

0,210

Cor

T

Quadro 2 – Coordenadas cromáticas diurnas e fatores de luminância – Classe CR2
1

y

x

C

x

2

3

4

y

x

y

x

y

Fator de luminância
ß
Quadro 3 Quadro 4

0,305

0,315

0,335

0,345

0,325

0,355

0,295

0,325

≥0,35

Amarelo
verQuadro 3

0,494

0,505

0,470

0,480

0,493

0,457

0,522

0,477

≥0,27

Amarelo
verQuadro 4

0,494

0,505

0,470

0,480

0,513

0,437

0,545

0,454

Vermelho

0,735

0,265

0,700

0,250

0,610

0,340

0,660

0,340

≥0,05

Azul
verQuadro 3

0,130

0,086

0,160

0,086

0,160

0,120

0,130

0,120

≥0,01

Azul
verQuadro 4

0,130

0,090

0,160

0,090

0,160

0,140

0,130

0,140

Verde
verQuadro 3

0,110

0,415

0,150

0,415

0,150

0,455

0,110

0,455

Verde
verQuadro 4

0,110

0,415

0,170

0,415

0,170

0,500

0,110

0,500

Verde-escuro

0,190

0,580

0,190

0,520

0,230

0,580

0,230

0,520

0,01 ≤ ß ≤ 0,07

Castanho

0,455

0,397

0,523

0,429

0,479

0,373

0,558

0,394

0,03 ≤ ß ≤ 0,09

Cinzento

0,305

0,315

0,335

0,345

0,325

0,355

0,295

0,325

0,12 ≤ ß ≤ 0,18

Branco

≥0,27

≥0,16
≥0,03

≥0,01
≥0,04
≥0,03
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NOTA: Os limites definidos no Quadro 1, à exceção dos indicados para o verde-escuro, o castanho e o cinzento, são recomendados
na CIE 39.2 como cores de superfície para sinalização visual. Quando as cores se deterioram além destes limites das coordenadas
cromáticas definidas, os sinais podem ser inadequados para o fim previsto. Quando sinais novos são instalados em momentos
diferentes, os limites das coordenadas cromáticas definidas no Quadro 2 podem garantir um aspeto mais uniforme e cores mais
homogéneas do que os dados no Quadro 1. Também é expectável que as cores de acordo com os limites do Quadro 2 demorem mais
tempo a deteriorar-se além dos limites do Quadro 1.

4.1.1.4 Coeficiente de retrorreflexão RA
Quando medido de acordo com o procedimento especificado na CIE 54.2, usando o iluminante padrão A da
norma CIE, o coeficiente de retroreflexão mínimo inicial RA (cd lx-1 m-2) de um material retrorrefletor,
usando tecnologia de microesferas de vidro, não deve ser inferior aos valores do Quadro 3 ou do Quadro 4,
conforme o caso.

5

O coeficiente de retrorreflexão (RA) de todas as cores impressas, exceto branco, não deve ser inferior a 70 %
dos valores do Quadro 3 ou do Quadro 4, respetivamente para sinais de Classe RA1 e Classe RA2.

15

Quadro 3 – Coeficiente de retrorreflexão RA Classe RA1
unidade: cd.lx-1.m-2

Geometria das
medições
α

ß1

Cor

Branco

Amarelo

Vermelho

Verde

Azul

Castanho

Laranja

Cinzento

+5º

70

+30º

30

+40º
20’

14,5

9

4

1

25

42

22

6

3,5

1,7

0,3

10

18

10

7

2

1,5

0,5

#

2,2

6

50

35

10

7

2

0,6

20

30

24

16

4

3

1

0,2

8

14,4

+40º

9

6

1,8

1,2

#

#

2,2

5,4

+5º

5

3

1

0,5

#

#

1,2

3

+30º

2,5

1,5

0,5

0,3

#

#

0,5

1,5

+40º

1,5

1,0

0,5

0,2

#

#

#

0,9

+5º
+30º

2º

50

C

12’

T

(ß2=0)

# Indica "Valor maior do que zero, mas que não é significativo ou que não se aplica".
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Quadro 4 – Coeficiente de retrorreflexão RA Classe RA2
unidade: cd.lx-1.m-2
Geometria
das
medições
α

ß1

Cor
Branco Amarelo

Vermelho

Verde

Verde
escuro

Castanho

Laranja

+5º

250

170

45

45

20

20

12

100

125

+30º

150

100

25

25

15

11

8,5

60

75

+40º

110

70

15

12

6

8

5,0

29

55

+5º

180

120

25

21

+30º

100

70

14

12

+40º

95

60

13

11

5

+5º

5

3

1

0,5

+30º

2,5

1,5

0,4

+40º

1,5

1,0

0,3

20’

2º

Cinzento

14

14

8

65

90

11

8

5

40

50

7

3

20

47

0,5

0,2

0,2

1,5

2,5

0,3

0,3

#

#

1

1,2

0,2

0,2

#

#

#

0,7

15

12’

5

ß2=0)

Azul

T

# Indica "Valor maior que zero, mas que não é significativo ou que não se aplica".

C

4.1.1.5 Durabilidade

4.1.1.5.1 Resistência ao envelhecimento climático
Após envelhecimento climático, de acordo com as secções 4.1.1.5.2 ou 4.1.1.5.3, devem aplicar-se os
seguintes requisitos.
As coordenadas cromáticas e o fator de luminância de materiais que utilizam tecnologia de microesferas de
vidro devem cumprir os requisitos da secção 4.1.1.3, conforme o caso.
Quando ensaiado a partir de um ângulo de observação (α) de 20' e ângulos de entrada (ß1 = 5° e 30°, com
ß2 = 0°) o coeficiente de retrorreflexão não deve ser inferior a 80 % dos valores determinados na secção
4.1.1.4, conforme o caso.
4.1.1.5.2 Envelhecimento climático natural acelerado
Devem ser expostas durante 3 anos amostras de materiais, inclinadas com um ângulo de 45º em relação à
horizontal e face ao equador, de acordo com o método A da EN ISO 877:1996.
4.1.1.5.3 Envelhecimento climático artificial acelerado
O fabricante poderá utilizar o envelhecimento artificial acelerado para prever a durabilidade, mas os ensaios
devem começar por utilizar o envelhecimento natural antes dos ensaios de envelhecimento artificial
acelerado. O resultado dos ensaios de envelhecimento natural acelerado deve prevalecer sobre o do
envelhecimento artificial acelerado.
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O aparelho deve ser um dispositivo de envelhecimento climático de Xénon refrigerado a ar ou água, capaz de
expor as amostras de acordo com a EN ISO 4892-2.
A preparação de provetes deve estar de acordo com a orientação geral descrita na EN ISO 4892-2.
As amostras devem ser expostas de acordo com a EN ISO 4892-2, seguindo os parâmetros determinados no
Quadro 5, por um período de 2000 h.
Quadro 5 – Parâmetros de ensaio relativos ao envelhecimento artificial
Lâmpada refrigerada a ar

Lâmpada refrigerada a
água

Ciclo de aspersão de água com
claridade/ escuridão

Iluminação contínua e
aspersão de água sobre os
provetes durante 18 min a
cada 2 h

Iluminação contínua e
aspersão de água sobre os
provetes durante 18 min a
cada 2 h

Temperatura negra padrão,
apenas durante períodos de luz

(65 ± 3) °C utilizando um
termómetro negro padrão

(65 ± 3) °C utilizando um
termómetro negro padrão

(50 ± 5) %

(50 ± 5) %

60

60

550

630

2

Irradiação (W/m ) controlada
- superior a 300 nm até 400 nm

T

- superior a 300 nm até 800 nm

15

Humidade relativa:

5

Parâmetros de exposição

C

NOTA 1: A água utilizada para aspersão sobre os provetes não deverá conter mais do que 1 ppm de sílica. Níveis mais
elevados de sílica podem produzir manchas nas amostras e variações nos resultados. A água com a pureza necessária
pode ser obtida por destilação ou através de uma combinação de desionização e osmose inversa.
NOTA 2: Enquanto os níveis de irradiação deverão ser os níveis acima indicados, as variações induzidas pela idade dos
filtros e pela sua transmissividade, a variações de calibração podem introduzir um erro no nível da irradiação da ordem
de ± 10 %.

4.1.2 Resistência ao impacto
Quando ensaiado de acordo com a EN ISO 6272, usando uma massa de 450 g com um raio de contacto de
50 mm caindo de uma altura de 220 mm, não deve acontecer nenhuma fissuração, no que respeita ao
material de revestimento da face do sinal, nem nenhuma delaminação do substrato, fora de um círculo de
6 mm de raio, tendo como centro o ponto de impacto.
O sinal para ensaio deve estar apoiado como se estivesse instalado normalmente ou a amostra para ensaio
deve ser apoiada sobre uma área aberta de 100 mm × 100 mm.
4.2 Material microprismático
O desempenho de materiais retrorrefletores usando tecnologia microprismática pode ser encontrado na
Aprovação Técnica Europeia (ATE) relevante. O fabricante deve receber as especificações de desempenho
do comprador.
NOTA: O procedimento de ensaio para materiais retrorrefletores utilizando tecnologia microprismática pode ser encontrado na
Aprovação Técnica Europeia (ATE) relevante.
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5 Desempenho estrutural
5.1 Generalidades
As construções de aço e os elementos de montagem de aço devem estar de acordo com a EN 1993-1-1.
As construções de alumínio devem estar em conformidade com a EN 1999-1-1.
As construções de madeira devem estar em conformidade com a EN 1995-1-1.
Os produtos soldados devem estar em conformidade com a EN 1011, conforme o caso.
São aceites outros materiais, mas para serem utilizados devem permitir a conformidade com esta Norma.

5

Todos os componentes e conjuntos devem resistir ao peso próprio e à carga útil, multiplicados pelo
coeficiente de segurança adequado indicado na secção 5.2.
A verificação de desempenho poderá ser feita mediante cálculo ou ensaios.

15

Quando a verificação de desempenho é realizada através de cálculo, o desempenho estrutural dos sinais e dos
seus suportes e peças de ligação deve ser calculado de acordo com a secção 5.4.3.
Quando a verificação de desempenho é realizada através de ensaios, os ensaios devem ser efetuados de
acordo com a secção 5.4.4. As deformações entre o sinal e o suporte, ou entre os suportes e as fundações
devem ser calculadas.

T

As deformações das placas de sinal são avaliadas em relação aos suportes. As deformações dos suportes são
avaliadas separadamente, exceto no caso de grandes estruturas de suporte, tais como pórticos. As
deformações deste tipo de estruturas não são consideradas pois encontram-se fora do objetivo e campo de
aplicação deste documento.

seja

C

Quando os suportes fornecidos são para ficar em armazém, ou outra situação em que as condições de
utilização não são conhecidas na altura da produção do suporte, o fabricante dos suportes deve fornecer
informações sobre o desempenho estrutural do suporte para permitir que o desempenho estrutural do
conjunto completo seja calculado. As informações estruturais a ser fornecidas devem ser:
(a) para suportes de secção transversal constante:


momento máximo de flexão Mu (kNm);



rigidez à flexão EI (kNm2);



momento máximo de torção Tu (kNm);



rigidez à torção GIt (kNm2);

NOTA 1: EI = módulo de elasticidade × momento de inércia.
NOTA 2: GIt = módulo de elasticidade ao corte × constante de torção.

Para uma secção transversal não-constante, devem ser dados valores equivalentes relativos ao comprimento
real do suporte.
 seja (b) o tipo e a classificação do material e todas as dimensões;
 seja (c) verificação de conformidade com a especificação determinada pelo comprador para materiais e
dimensões.
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As informações a prestar no caso (a) poderão ser obtidas através de cálculo, de acordo com a secção 5.4.3 ou
por meio de ensaios físicos, de acordo com a secção 5.4.4. Os critérios para o momento máximo de flexão
Mu e para o momento máximo de torção Tu devem ser os indicados na secção 5.4.4.4.
O momento máximo de flexão declarado deve ser determinado ao nível do solo previsto. Se o ponto mais
fraco não estiver ao nível do solo, deve ser dado o valor equivalente ao nível do solo.
Quaisquer outras informações relevantes devem ser fornecidas como parte integrante dos dados
complementares do fabricante, como certos detalhes e a força das fixações que fazem parte integrante dos
suportes.
NOTA 3: O caso (b) pode ser adequado para suportes de construção simples, por exemplo, os constituídos por um tubo de metal
corrente com uma secção transversal normalizada.

5.2 Coeficientes parciais de segurança

5

Os coeficientes de segurança das cargas devem estar de acordo com o Quadro 6.

Classe PAF

15

Quadro 6 – Coeficientes parciais de segurança F
Cargas devidas
ao vento, cargas
dinâmicas
devidas ao
degelo e cargas
pontuais

Carga permanente

1,35

1,2

T

PAF1
PAF2

1,50

1,35

C

Quadro 7 – Coeficientes parciais de material m
Material

m

Aço

1,05

Alumínio

1,15

Madeira

1,35

Polímero reforçado com fibra

1,50

Plásticos

1,80

Para obter o coeficiente de segurança global, multiplicar os números do Quadro 6 pelos do Quadro 7.
5.3 Cargas
5.3.1 Ação do vento
5.3.1.1 Generalidades
A pressão do vento poderá ser calculada pelo método indicado na secção 5.3.1.2 ou retirada do Quadro 8.
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Em qualquer caso, a carga do vento deve ser multiplicada pelo coeficiente de forma. O coeficiente de forma
para sinais planos é de 1.20.
Em ambos os casos a pressão do vento deve ser aplicada como uma carga uniformemente distribuída sobre a
área da placa do sinal e atuar no centro de pressão da placa, a fim de calcular os momentos de flexão dos
suportes e da placa do sinal.
O valor de excentricidade deve ser declarado nos requisitos e no relatório de avaliação do produto.
NOTA: Muitas vezes é assumido como zero, no entanto, os compradores podem exigir valores diferentes se estes afetarem o
momento de flexão aplicado ao poste.

5.3.1.2 Cálculo da pressão do vento
As ações do vento são calculadas de acordo com a EN 1991-1-4. Os cálculos devem precisar se são baseados
na velocidade de referência do vento de 25 anos ou de 50 anos.

5

A velocidade de referência do vento deve ser adequada à localização do sinal, indicada nos dados de
localização.

15

5.3.1.3 Classes de pressão do vento

A pressão do vento para calcular a integridade estrutural da placa do sinal, das peças de ligação e dos
suportes deve estar de acordo com o Quadro 8.
Quadro 8 – Pressão do vento
Pressão do vento

T

Classe

C

WL0

kN.m-2

Característica não avaliada

WL1

0,40

WL2

0,60

WL3

0,80

WL4

0,90

WL5

1,00

WL6

1,20

WL7

1,40

WL8

1,50

WL9

1,60

NOTA 1: A velocidade do vento em regiões montanhosas, costeiras e de estuário pode ser até 40 % acima das velocidades em
outras regiões. Os compradores deverão considerar a especificação de uma classe mais elevada de carga de vento ou velocidade do
vento de referência para esses locais.
NOTA 2: As pressões do vento do Quadro 8 não incluem coeficientes de segurança e coeficientes de forma.
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5.3.2 Pressão dinâmica resultante do degelo
A pressão dinâmica do degelo do Quadro 9 é aplicável às áreas indicadas no Anexo A. Esta carga não é
simultânea com a carga do vento nem com cargas pontuais.
Quadro 9 – Pressão dinâmica devida à neve
Classe

Pressão dinâmica devida à neve
kNm-2
Desempenho não determinado

DSL1

1,5

DSL2

2,5

5

DSL0

DSL3

3,0
4,0

15

DSL4

5.3.3 Cargas pontuais

A carga pontual do Quadro 10 deve ser colocada conforme indicado no Anexo A. Esta carga não é aplicada
simultaneamente com a carga devida ao vento nem com a carga devida à neve. O critério de aceitação deve
ser o indicado na secção 5.4.2.

T

Quadro 10 – Cargas pontuais

C

Classe

Carga pontual
kN

PL0

Desempenho não determinado

PL1

0,15

PL2

0,30

PL3

0,50

PL4

0,75

PL5

1,00

5.3.4 Pesos próprios
Os pesos próprios devem corresponder ao peso dos componentes individuais do sinal acabado: o substrato, a
placa do sinal, a aba, os reforços, as luminárias, os suportes, as peças de ligação, etc.
O critério de aceitação deve ser o indicado na secção 5.4.2.
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5.4 Deformações
5.4.1 Deformações temporárias
A carga de vento para calcular a deformação temporária deve corresponder às cargas do vento multiplicadas
por 0,56, não sendo aplicado nenhum coeficiente ligado às ações parciais ou aos materiais.
NOTA 1: O coeficiente de 0,56 é calculado reduzindo a velocidade de vento calculada para 50 anos a uma velocidade do vento
calculada para 1 ano.

As deformações temporárias provocadas pelas ações do vento só devem ser calculadas de acordo com a
secção 5.4.3 ou ensaiadas de acordo com a secção 5.4.4.
A deformação temporária da placa do sinal, especificada no Quadro 11, é determinada no ponto onde a
deformação é maior (ver Figuras A.1 a A.7).

5

A deformação temporária máxima dos suportes em relação às fundações deve estar em conformidade com as
classes de deformação escolhidas dos Quadros 11 e 12.

15

Quadro 11 – Deformação temporária máxima – Flexão
Classe

Flexão

mm·m-1

Desempenho não determinado

TDB1

2

TDB2

5

TDB3

10

TDB4

25

TDB5

50

TDB6

100

C

T

TDB0

Quadro 12 – Deformação temporária máxima – Torção
Classe

Torção
grau·m-1

TDT0

Desempenho não determinado

TDT1

0,02

TDT2

0,06

TDT3

0,11

TDT4

0,29

TDT5

0,57

TDT6

1,15
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NOTA 2: O Quadro 12 aplica-se apenas a um sinal de suporte único submetido à torção por uma carga, uma posição ou uma forma
assimétrica do sinal.

5.4.2 Deformações permanentes
As deformações permanentes devem ser avaliadas usando as seguintes cargas: carga de vento calculada sobre
25 anos ou 50 anos, carga dinâmica devido ao degelo, carga pontual ou peso próprio. São aplicados os
coeficientes ligados às ações parciais e aos materiais.
Quando o desempenho estrutural é avaliado através de ensaio físico, a deformação máxima permanente não
deve exceder 20 % da deformação temporária usando a mesma carga.
NOTA: Isto tem em conta a folga nas peças de ligação e outros fenómenos não-elásticos.

5.4.3 Cálculos para a verificação do desempenho físico

5

Quando o desempenho estrutural é avaliado através de cálculo, as tensões dos materiais não deve exceder o
limite de elasticidade.

15

A construção deve ser concebida de tal forma que a deformação deve aconter na região elástica ao aplicar a
carga de vento específica (calculada para 25 anos ou para 50 anos), a carga pontual ou carga dinâmica
resultante do degelo.
Os cálculos devem estar de acordo com a EN 1993-1-1, a EN 1995-1-1 ou a EN 1999-1-1, conforme o caso.
Os coeficientes de segurança apropriados apresentados na secção 5.2 e os coeficientes de forma do elemento
individual devem ser aplicados para o cálculo da carga.

T

Ao calcular as deformações temporárias, apenas os coeficientes de forma para o elemento individual devem
ser aplicados.

C

5.4.4 Método de ensaio para a verificação do desempenho físico
5.4.4.1 Aparelhos e materiais


Uma estrutura de ensaio rígida, para fixar ou montar o suporte, a placa do sinal ou o conjunto completo,
no plano horizontal. A deformação da estrutura não deve exceder o fixado nos Quadros 11 e/ou 12 para a
classe indicada.



Dispositivo que permita a fixação do elemento de ensaio, de modo que este não possa, durante o ensaio,
rodar ou desviar-se do ponto ou pontos em que é fixado. O elemento de ensaio deve ser montado com
suficiente espaço livre por baixo, para permitir possíveis deformações.



Dispositivo que permita a aplicação de carga, equivalente às cargas horizontal e vertical especificadas.



Dispositivo que permita a medição das deformações.

5.4.4.2 Procedimento para a placa do sinal
Deve ser utilizado o procedimento seguinte:


Fixar a placa do sinal à estrutura de ensaio usando as mesmas peças de ligação que são para ser utilizadas
em serviço, em tantos pontos quanto os requeridos durante a utilização prevista. Ter em conta o número e
a localização dos suportes e das peças de ligação que são para ser aplicados na utilização prevista do
sinal. Para simular a montagem simétrica num suporte vertical único, certificar de que as peças de
ligação estão na linha média vertical do sinal.
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Aplicar a carga determinada;



Libertar a carga;



Colocar a zero o equipamento de medição de deformação;



Aplicar a carga;



Manter a carga por 5 min;



Medir e registar a deformação nos locais seguintes:
 nas extremidades do lado horizontal nos triângulos;
 nas extremidades do eixo horizontal para sinais de outros formatos;

5

 o ponto médio entre cada par de peças de ligação no eixo horizontal (quando é previsto mais do que
um suporte).
Libertar a carga;



Medir e registar imediatamente a deformação permanente na mesma localização;



Quando relevante, voltar a montar a mesma placa do sinal para ensaio, para que possa ser carregada na
face contrária e repetir o procedimento acima.

15



NOTA 1: A colocação de carga na face contrária apenas se aplica no caso de carga de vento e cargas pontuais horizontais.
NOTA 2: As expressões “eixo vertical”, “lado horizontal” e “eixo horizontal”, são utilizadas tendo como referência o sinal na sua
posição vertical normal.

T

NOTA 3: A distribuição uniforme da carga de ensaio pode ser assegurada dividindo a superfície de ensaio em quadrados e
colocando a carga especificada na superfície de cada quadrado. É recomendada a utilização de chumbo de caça pois é mais estável
uma vez colocado.

C

NOTA 4: As cargas especificadas para cargas de vento são diferentes para deformações temporárias e permanentes (ver 5.4.1 e
5.4.2).

5.4.4.3 Procedimento para ensaiar o suporte quando as cargas são conhecidas
Para determinar a deformação do suporte seguir o procedimento abaixo;
 Aplicar a carga especificada (carga do vento, carga dinâmica devida à neve ou carga pontual), medindo a
deformação na parte superior do suporte;
 Libertar a carga;
 Colocar o dispositivo de medição a zero;
 Aplicar a carga;
 Manter a carga por 5 min;
 Medir a deformação na parte superior do suporte, enquanto a carga está aplicada;
 Libertar a carga;
 Medir a deformação permanente.
Para determinar a deformação resultante da torção do suporte:


Montar ou prender o suporte firmemente para que este não possa girar nem deformar ao nível da base,
em seguida reter a sua parte superior de modo que possa girar ficando tudo o restante fixo. Repetir o
procedimento e medir a rotação na parte superior do suporte.
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NOTA: As cargas especificadas para cargas de vento são diferentes para deformações temporárias e permanentes (ver 5.4.1 e
5.4.2).

5.4.4.4 Procedimento para ensaiar os suportes quando as cargas não são conhecidas
Para determinar o momento máximo à flexão do suporte, montar ou fixar o suporte firmemente para que este
não possa rodar ou deformar-se ao nível da base e seguir o procedimento abaixo.
 Aplicar cargas progressivamente no topo do suporte em pequenas quantidades, e medir sucessivamente a
deformação no topo do suporte;
 Aumentar a carga até que a primeira deformação numérica do Quadro correspondente seja excedida (ver
Quadro 11 relativa às deformações devidas à flexão e Quadro 12 relativa às rotações devidas à torção);
 Colocar o dispositivo de medição a zero;

5

 Libertar a carga;

 Manter a carga durante 5 min;

15

 Aplicar carga em pequenos incrementos, até que a primeira deformação numérica do Quadro seja
alcançada;
 Medir a deformação e registar a deformação e a carga;
 Libertar a carga;

 Medir e registar a deformação permanente;

T

 Repetir as etapas 5 a 9 acima, aumentando as cargas para atingir as sucessivas deformações do Quadro;
 Interromper o procedimento quando a deformação permanente for superior em 20 % à deformação
temporária.

C

O momento máximo de flexão Mu (kN.m) é calculado pela maior carga que não cause uma deformação
permanente superior em 20 % à deformação temporária, multiplicado pela distância da carga ao nível do solo
previsto.
EI é calculado a partir da carga, da localização da carga e da deformação observada no ensaio.
Para a torção do suporte, o processo deve ser o seguinte.
Montar ou prender o suporte firmemente para que este não possa girar nem deformar ao nível da base, em
seguida reter a sua parte superior de modo que possa girar ficando tudo o restante fixo. Repetir o
procedimento e medir a rotação na parte superior do suporte, em graus.
O momento máximo à torção Tu (kN.m) é calculado pela maior carga que não cause uma deformação
permanente superior em 20 % à deformação temporária, multiplicado pela distância até ao centro do suporte.
GIt é calculado a partir da carga, da localização da carga e da deformação torsional observada no ensaio.
5.4.4.5 Procedimento para peças de ligação
 Montar o conjunto completo do sinal verticalmente e aplicar a carga pontual vertical.
 Determinar se a placa do sinal desliza sobre o suporte.
 Fixar o suporte e aplicar carga pontual horizontal.
 Determinar se a placa do sinal roda no suporte.
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6 Suportes
6.1 Topos
Se necessário, as peças de suporte ocas devem ser obturadas na parte superior para impedir a entrada de
água.
A obturação poderá ser feita sob a forma de um tampão separado para ser colocado durante a produção ou
aquando da instalação do conjunto.
6.2 Compartimentos da base

6.3 Desempenho sob impacto de um veículo

5

Quando seja necessário instalar dispositivos elétricos num suporte, o suporte deve ser equipado com um
compartimento na base, de nível IP3× ou conforme especificado pelo comprador.

6.4 Resistência à corrosão

15

O desempenho do suporte sob impacto de um veículo deve estar de acordo com uma classe de desempenho
da EN 12767. Se o suporte não estiver de acordo com uma classe de desempenho deve ser considerado de
classe 0, segundo a EN 12767.

6.5 Placas de base

T

Devem ser declarados: o material do suporte, o sistema de proteção e a classe de resistência à corrosão, de
acordo com a secção 7.1.7.

C

Se necessário, as peças de suporte ocas circulares devem ser instaladas com uma placa de base, ou outro
dispositivo que impeça a rotação no solo ou na fundação.
As placas de base, ou outros dispositivos, poderão ser componentes separados, que são instalados durante a
produção ou instalação do conjunto do sinal.

7 Placas de sinais, faces dos sinais, sinais iluminados internamente, sinais
iluminados externamente e suportes
7.1 Conceção
7.1.1 Generalidades
Os produtos utilizados para produzir sinais completos devem respeitar as partes apropriadas desta ou de
outras normas europeias ou internacionais relevantes.
7.1.2 Cor do verso do sinal
O fabricante deve garantir que a cor do verso da placa do sinal está de acordo com os requisitos do
comprador.
7.1.3 Dimensões e tolerâncias
As dimensões e as faces dos sinais devem estar de acordo com os requisitos do comprador.
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7.1.4 Raios dos cantos
A menos que especificado em contrário nos requisitos do comprador, os raios dos cantos não devem ser
inferiores a 10 mm.
7.1.5 Perfuração
Quando o substrato do sinal for reforçado com elementos de reforço adicionais, estes devem ser fixados ao
substrato do sinal de acordo com o Quadro 13.
Quadro 13 – Perfuração da face do sinal
Classe

Requisitos
A face do sinal deve ser perfurada apenas em intervalos não
inferiores a 150 mm, em qualquer direção, exceto quando seja
necessário para a fixação do substrato do sinal à estrutura de
suporte

P2

A face do sinal não deve ser perfurada, exceto quando
necessário para a fixação do substrato do sinal à estrutura de
suporte

P3

A face do sinal não deve ser perfurada por motivo algum

15

5

P1

7.1.6 Bordos da placa do sinal

T

Os bordos do sinal devem estar conformes com o Quadro 14.
Quadro 14 – Bordos das placas de sinal
Requisitos

C

Classe
E1

Sem proteção, o substrato é uma chapa plana de material

E2

Com proteção, com os bordos estampados, moldados, ou
cobertos por um perfil apropriado

E3

Com proteção, proporcionada pela estrutura de montagem

7.1.7 Resistência à corrosão
As classes de proteção da superfície contra a corrosão devem estar de acordo com a Quadro 15.
Quadro 15 – Proteção da superfície
Classe

Requisitos

SP0

Superfície de proteção não prevista

SP1

Revestimentos de proteção previstos

SP2

Proteção inerente à superfície prevista

O revestimento por galvanização a quente deve ser conforme a EN ISO 1461 ou EN 10240.
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Qualquer parte de um suporte de alumínio, que se destine a ser colocado no subsolo, deve ter um
revestimento protetor aplicado de acordo com as instruções e recomendações do fabricante do revestimento
da superfície.
O fabricante deve aplicar o revestimento da superfície de acordo com as instruções e recomendações do
fabricante do revestimento de superfície.
Os componentes de madeira devem receber tratamento de preservação, de acordo com as instruções e
recomendações do fabricante do material de preservação.
7.1.8 Proteção contra a água e objetos estranhos
As caixas dos sinais iluminados internamente, assim como as luminárias e respetivas caixas, devem ser
protegidas contra a penetração de poeira e água de acordo com o indicado na EN 60529, com pelo menos um
nível 2 para partículas sólidas e um nível 3 para a água.

5

NOTA: Isto não exclui a possibilidade de um comprador especificar um nível de proteção maior.

15

7.1.9 Fontes de luz e circuitos

Os sinais iluminados poderão ter uma única fonte de luz ou várias fontes de luz.
Os circuitos de fonte de luz múltiplos devem estar dispostos de modo a que, em caso de falha de um circuito,
o sinal permaneça uniformemente iluminado.
7.1.10 Restituição de cor das fontes de luz

T

As fontes de luz instaladas em sinais iluminados internamente ou em luminárias para iluminação externa dos
sinais de trânsitos devem ter um índice de restituição geral de cor Ra, conforme definido na EN 12665, com
um valor mínimo de 60.

C

NOTA: Pode ser obtido melhoria no desempenho utilizando fontes de luz com um índice de restituição de cor de 80.

7.1.11 Caixas de sinais iluminados internamente
As caixas para sinais iluminados internamente devem ser concebidas de modo a assegurar a transferência
fiável de todas as forças estáticas e dinâmicas para as estruturas de fixação e de montagem. As paredes da
caixa devem ser concebidas de forma a cumprir os requisitos estáticos. Os cantos devem ser arredondados. A
sua conceção deve assegurar que a água da chuva não escorre da caixa pela face do sinal.
7.1.12 Luminárias de iluminação externa
As luminárias para a iluminação externa de sinais devem ser do tipo hermético. O projeto estrutural deve
incluir toda a estrutura constituída pela caixa, suporte e peças de ligação. A luminária deve incorporar a fonte
de luz, o equipamento de controlo, o refletor e a cobertura ou lentes.
As luminárias para a iluminação externa de sinais devem ser montadas de forma a que não escondam
nenhuma parte da face do sinal da vista dos condutores e não originem reflexos na superfície do material da
face do sinal, nas direções normais de visualização.
NOTA: Os reflexos da superfície são normalmente evitados quando as direções de iluminação formam ângulos, em relação à face
do sinal, superiores a 30º. Para este efeito, as luminárias podem ser instaladas abaixo do sinal de trânsito, acima ou nos lados.
Cada um destes tipos de montagem tem vantagens e desvantagens: por ex. redução da altura livre abaixo das luminárias e
possibilidade de encadeamento dos condutores que se deslocam na direção oposta. Este último problema pode ser reduzido
aumentando o tamanho da placa do sinal.

7.1.13 Desempenho elétrico
Os dispositivos de montagem devem ter entradas de cabos para permitir equipamentos de ligação por cabo.
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NOTA: As Diretivas de Baixa Voltagem e CEM são aplicadas aos componentes elétricos.

Devem ser fornecidos meios para corrigir o fator de potência de acordo com os requisitos nacionais de
fornecimento de eletricidade.
A vida útil das fontes de luz deve ser declarada pelo fabricante.
7.1.14 Peças de ligação
As peças de ligação do sinal devem ajustar-se aos suportes de modo a impedir o deslizamento ou a rotação
em torno do suporte e permitirem a conformidade com a secção 5.1, quando são aplicadas as cargas verticais
ou horizontais especificadas no Quadro 9. As peças de ligação de sinais também devem obedecer à secção
7.1.7.

5

7.2 Faces de sinal
7.2.1 Faces de sinal retrorrefletoras

15

Devem obedecer à secção 4.
7.2.2 Faces de sinal não retrorrefletoras
7.2.2.1 Desempenho visual
7.2.2.1.1 Condições de ensaio

T

As condições de ensaio devem obedecer ao estabelecido na secção 4.1.1.1.
7.2.2.1.2 Amostras de ensaio

C

As amostras de ensaio devem obedecer ao estabelecido na secção 4.1.1.2.
7.2.2.1.3 Coordenadas cromáticas diurnas e fator de luminância de sinais não retrorrefletores
Quando ensaiada de acordo com o procedimento relevante definido na CIE 15, utilizando o iluminante
padrão D65 com uma geometria CIE 45/0, as coordenadas cromáticas e o fator de luminância ß devem estar
conformes com o Quadro 16 ou o Quadro 17, conforme o caso.
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Quadro 16 – Coordenadas cromáticas diurnas e fator de luminância NR 1: Sinais não retrorrefletores
Cor

1
x

2
y

3

x

y

x

4
y

x

y

Fator de
luminância
ß

0,350

0,360

0,300

0,310

0,290

0,320

0,340

0,370

≥0,75

Amarelo

0,522

0,477

0,470

0,440

0,427

0,483

0,465

0,534

≥0,45

Laranja

0,610

0,390

0,535

0,375

0,506

0,404

0,570

0,429

≥0,20

Vermelho

0,735

0,265

0,674

0,236

0,569

0,341

0,655

0,345

≥0,07

Azul

0,078

0,171

0,196

0,250

0,225

0,184

0,137

0,038

≥0,05

Verde

0,313

0,682

0,313

0,453

0,177

0,362

0,026

0,399

≥0,10

Castanho

0,510

0,370

0,427

0,353

0,407

0,373

0,475

0,405

0,04 ≤ ß ≤ 0,15

Cinzento

0,350

0,360

0,300

0,310

0,290

0,320

0,340

0,370

0,16 ≤ ß ≤ 0,24

Preto

0,385

0,355

0,345

0,395

≤0,03

15

5

Branco

0,300

0,270

0,260

0,310

Quadro 17 – Coordenadas cromáticas diurnas e fator de luminância NR2: Sinais não retrorrefletores
Cor

1

y

3

x

y

T

x

2

x

y

4
x

y

Fator de
luminância
ß

0,305

0,315

0,335

0,345

0,325

0,355

0,295

0,325

≥0,75

0,494

0,505

0,470

0,480

0,493

0,457

0,522

0,477

≥0,45

Vermelho

0,735

0,265

0,700

0,250

0,610

0,340

0,660

0,340

≥0,07

Verde

0,230

0,440

0,260

0,440

0,260

0,470

0,230

0,470

≥0,10

Azul

0,140

0,140

0,160

0,140

0,160

0,160

0,140

0,160

≥0,05

Castanho

0,467

0,386

0,447

0,386

0,447

0,366

0,467

0,366

0,04 ≤ ß ≤ 0,15

Cinzento

0,305

0,315

0,335

0,345

0,325

0,355

0,295

0,325

0,16 ≤ ß ≤ 0,24

Branco

C

Amarelo

NOTA: Os limites especificados no Quadro 16, à exceção do castanho e cinzento, são recomendados na CIE 39.2 como cores de
superfície para sinalização visual. Quando as cores se deterioram além destes limites de coordenadas cromáticas, em alguns casos,
os sinais não serão adequados para a finalidade prevista. Quando os sinais novos são instalados em momentos diferentes, os limites
de coordenadas cromáticas especificados no Quadro 17 podem garantir um aspeto mais uniforme e cores mais homogéneas do que
as dadas no Quadro 16. Também é expectável que as cores de acordo com os limites do Quadro 17 demorem mais tempo a
deteriorar-se além dos limites do Quadro 16.

7.2.2.1.4 Durabilidade do desempenho visual
Devem ser expostas amostras de material não retrorrefletor, inclinadas num ângulo de 45º na horizontal e de
frente para o equador, de acordo com a EN ISO 877:1996, Método A, durante 2 anos.
Quando ensaiadas após a exposição, a coordenadas cromáticas e o fator de luminância devem de acordo com
a secção 7.2.2.1.3, conforme o caso.
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7.2.2.2 Resistência ao impacto
A resistência ao impacto deve ser ensaiada seguindo o procedimento indicado na secção 4.1.2.
7.3 Sinais iluminados internamente
7.3.1 Desempenho visual
7.3.1.1 Condições de ensaio
As condições de ensaio devem estar de acordo com a secção 4.1.1.1.
7.3.1.2 Amostras de ensaio

5

Os ensaios devem ser realizados em amostras preparadas que sejam representativas dos produtos acabados e
adequadas aos equipamentos de ensaio. Qualquer substrato utilizado para amostra deve ser não refletor.

15

As amostras de ensaio e os sinais para ensaio devem ser condicionados de acordo com a EN ISO 139 e
devem ser identificados na parte de trás.
7.3.1.3 Coordenadas cromáticas diurnas e fator de luminância

Quando ensaiada de acordo com o procedimento relevante definido na CIE 15, utilizando o iluminante
padrão D65 com uma geometria CIE 45/0, as coordenadas cromáticas e o fator de luminância ß devem estar
conformes com o Quadro 18.
Quadro 18 – Coordenadas cromáticas diurnas e fatores de luminância
1

2

3

T

Cor

4

Fator de
luminância
ß Classe B1

Fator de
luminância
ß Classe B2
mín.

y

x

y

x

y

x

y

mín.

0,690

0,310

0,595

0,315

0,569

0,341

0,655

0,345

0,03

0,07

0,610

0,390

0,535

0,375

0,506

0,404

0,570

0,429

0,20

0,20

Amarelo

0,522

0,477

0,470

0,440

0,427

0,483

0,465

0,534

0,24

0,45

Verde

0,313

0,682

0,313

0,453

0,209

0,383

0,013

0,486

0,03

0,10

Verde
escuro

0,313

0,682

0,313

0,453

0,177

0,362

0,026

0,399

0,03

0,10

Azul

0,078

0,171

0,196

0,250

0,225

0,184

0,137

0,038

0,01

0,05

Castanho

0,445

0,352

0,445

0,382

0,602

0,396

0,551

0,442

0,01

0,03

Branco

0,350

0,360

0,300

0,310

0,290

0,320

0,340

0,370

0,40

0,75

Cinzento

0,440

0,382

0,285

0,264

0,285

0,332

0,440

0,432

0,08

Preto

0,385

0,355

0,300

0,270

0,260

0,310

0,345

0,395

Vermelho
Laranja

C

x

máx.

0,24

0,16

0,03

Quando existem pontos no limite espetral, esses pontos devem ser unidos por esse limite e não por uma linha reta.

máx.

0,24
0,03
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7.3.1.4 Luminância média
Quando medida de acordo com 7.3.1.7, os sinais iluminados internamente devem estar conformes com o
Quadro 19.
Quadro 19 – Luminância média L de sinais iluminados internamente
unidade: cd.m-2
Classe L1

Classe L2

Classe L3

Classe LS

Branco

40 ≤ L < 150

150 ≤ L < 300

300 ≤ L ≤ 900

10 ≤ L < 40

Amarelo

30 ≤ L < 100

100 ≤ L < 300

300 ≤ L ≤ 900

7.5 ≤ L < 30

Vermelho

6 ≤ L < 20

20 ≤ L < 50

50 ≤ L ≤ 110

1.5 ≤ L < 6

Azul

4 ≤ L < 10

10 ≤ L < 40

40 ≤ L ≤ 80

1≤L<4

Verde

8 ≤ L < 20

20 ≤ L < 70

70 ≤ L ≤ 180

2≤L<8

Verde-escuro

4 ≤ L < 10

10 ≤ L < 40

40 ≤ L ≤ 80

1≤L<4

Castanho

4 ≤ L < 10

15

5

Cor

10 ≤ L < 40

40 ≤ L ≤ 80

1≤L<4

Nos Estados-Membros que utilizem material eletroluminescente poderá ser utilizada a Classe LS. Recomenda-se
apenas a sua utilização quando as faces de sinal forem de material retrorrefletor translúcido.

7.3.1.5 Contraste de luminância K de sinais iluminados internamente

C

T

Quando medida de acordo com a secção 7.3.1.7, o contraste de luminância dos sinais iluminados
internamente, determinado pela relação entre a luminância da cor de contraste e a luminância da cor, deve
respeitar os requisitos do Quadro 20.
Quadro 20 – Contraste de luminância K de sinais iluminados internamente

Cor

Azul

Vermelho

Verde

Verdeescuro

Cor de
contraste

Branco

Branco

Branco

Branco
amarelo

Contraste de
luminância

5 ≤ K ≤ 15

5 ≤ K ≤ 15

5 ≤ K ≤ 15

5 ≤ K ≤ 15

Castanho
e Branco
5 ≤ K ≤ 15

7.3.1.6 Uniformidade de luminância
Quando medida de acordo com os procedimentos especificados na secção 7.3.1.7, a uniformidade de
luminância, determinada pelo quociente entre o nível mais baixo e o mais alto, medida em qualquer parte da
cor de fundo do sinal, deve respeitar os requisitos do Quadro 21.
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Quadro 21 – Uniformidade de luminância
Classe

Relação máxima

U1

1/10

U2

1/6

U3

1/3

7.3.1.7 Métodos de ensaio da luminância média, do contraste de luminância e da uniformidade de
luminância

O procedimento de ensaio deve ser o seguinte.

5

7.3.1.7.1 Procedimento
Montar o sinal iluminado internamente com a face do sinal na posição vertical.

15

Estabilizar a tensão de alimentação de acordo com a tensão de alimentação declarada pelo fabricante.
Dividir a face do sinal em quadrados de ensaio, a começar no centro da face de sinal. O lado dos quadrados
de ensaio deve ter 10 % da altura do sinal ou 100 mm, sendo retido o valor maior.

T

Usando um medidor de luminância de acordo com a EN 13032-1, medir a luminância de cada quadrado de
ensaio numa direção normal ao quadrado de ensaio para que a área circular do local de medição fique no
centro do quadrado de ensaio e seja maior do que 10 % da área do quadrado de ensaio. Omitir a medição dos
quadrados de ensaio, onde a área do ponto de medição circular caia parcialmente fora da face do sinal, ou
inclua outras cores além da cor de fundo.

C

Calibrar o medidor de luminância em toda a faixa das medições a efetuar. Após a aplicação de quaisquer
fatores de correção fotométrica, calcular o valor de luminância média e a uniformidade da luminância como
a relação entre a luminância mínima e a máxima.
Para qualquer outra cor da face de sinal, medir a luminância dessa cor num local adequado, numa direção
perpendicular ao mesmo, usando um ponto de medição totalmente contido dentro de uma área com essa cor.
Medir também a luminância da cor de fundo num local, tão perto quanto possível do local acima mencionado
com o ponto de medição totalmente contido dentro da cor de fundo.
Calcular o contraste de luminância como a relação entre a luminância de uma cor branca ou amarela e a
luminância de uma cor azul, vermelha, verde, verde-escura ou castanha.
7.3.1.7.2 Relatório de ensaio
Registar os resultados do ensaio, a luminância de cada um dos quadrados ensaiados, a luminância média, a
uniformidade de luminância e, para cada cor do sinal, além da cor de fundo, a luminância dessa cor e da cor
de fundo e o contraste de luminância.
7.3.1.8 Durabilidade do desempenho visual
Devem ser expostas amostras de material da face do sinal, inclinadas num ângulo de 45º na horizontal e de
frente para o equador, de acordo com a EN ISO 877:1996, Método A, durante 2 anos.
Quando ensaiadas após a exposição, as coordenadas cromáticas e o fator de luminância devem estar
conformes com os requisitos da secção 7.4.1.4.
O procedimento de ensaio para materiais retrorrefletores utilizando tecnologia microprismática pode ser
encontrado na Aprovação Técnica Europeia (ATE) relevante.
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7.3.2 Desempenho físico
As caixas para sinais iluminados internamente devem ser concebidas de modo a assegurar a transferência
fiável de todas as forças estáticas e dinâmicas para as estruturas de fixação e de montagem. As paredes da
caixa devem ser concebidas de forma a cumprir os requisitos estáticos. A sua conceção deve assegurar que a
água da chuva não escorre da caixa pela face do sinal.
7.4 Sinais iluminados externamente
7.4.1 Sinais não retrorrefletores
7.4.1.1 Generalidades
Os sinais não retrorrefletores iluminados externamente devem estar conformes com 7.3.

5

7.4.1.2 Iluminância média

15

Quando verificada de acordo com os procedimentos especificados na secção 7.4.1.4 a luminância média da
face de sinal deve respeitar a Quadro 22.
Quadro 22 – Iluminância média E unidade lux (lx)
Classe E1

Classe E2

40 ≤ E < 100

100 ≤ E < 400

Classe E3

300 ≤ E < 1500

Classe E4

1500 ≤ E < 3000

Classe E5
3000 ≤ E < 9000

T

NOTA: As classes E2, E3, E4 e E5 são comparáveis às classes L1, L2 L3 e L4, respetivamente, para sinais iluminados internamente.

7.4.1.3 Uniformidade de iluminância

C

Quando verificada de acordo com os procedimentos especificados na secção 7.4.1.4, a uniformidade de
iluminância, determinada pela relação entre o nível mais baixo e o mais alto, medido em qualquer parte do
sinal, deve respeitar a Quadro 23.
Quadro 23 – Uniformidade de iluminância UE em sinais de trânsito iluminados externamente
Classe UE1
UE ≥ 1/10

Classe UE2
UE ≥ 1/6

Classe UE3
UE ≥ 1/3

NOTA: As classes UE1, UE2 e UE3 são comparáveis, respetivamente, às classes U1, U2 e U3 para sinais de iluminados
internamente.

7.4.1.4 Método de ensaio e de cálculo de iluminância e uniformidade de iluminância
7.4.1.4.1 Generalidades
Poderá ser utilizado qualquer método, mas o fabricante deve declarar qual.
O procedimento de ensaio deve ser como definido nas secções 7.4.1.4.2 a 7.4.1.4.3.
7.4.1.4.2 Método de cálculo
Os dados de intensidade da luminária a serem utilizados no cálculo devem ser obtidos através da medição da
luminária, de acordo com a EN 13032-1.
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A apresentação dos dados de intensidade e método de cálculo deve estar em conformidade com
a EN 13201-3, exceto se a posição dos pontos de cálculo estiver na posição dos pontos de medição da secção
7.4.1.4.3, e a área relevante para o cálculo seja a área da face do sinal.
7.4.1.4.3 Método de ensaio
Montar uma placa plana, marcada de forma a definir uma área que tenha as mesmas dimensões que a placa
do sinal para a qual se destina a luminária, e montar a luminária relativamente a esta área, como será
utilizada na realidade.
Estabilizar a tensão de alimentação da iluminação externa da luminária à tensão de alimentação declarada
pelo fabricante.
Dividir a área que representa a face do sinal em quadrados de ensaio, a começar no centro da face de sinal. O
lado dos quadrados de ensaio deve ter 10 % da altura do sinal ou 100 mm, sendo retida a maior dimensão.

15

5

Usando um medidor de iluminância de acordo com a EN 13032-1, medir a iluminância no plano da face do
sinal no centro de cada quadrado de ensaio. Omitir a medição nos quadrados incompletos, em que o centro
do quadrado esteja fora da área definida da face do sinal. Após a aplicação de quaisquer fatores de correção
fotométrica, calcular o valor de iluminância média e a uniformidade da iluminância como a relação entre a
iluminância mínima e máxima.
Calibrar o medidor de iluminância em toda a faixa das medições. Registar os resultados de ensaio, a
iluminância de cada um dos quadrados ensaiados, a iluminância média e a relação entre os valores mínimo e
máximo de iluminância.

7.4.2.1 Generalidades

T

7.4.2 Sinais retrorrefletores

C

Os sinais retrorrefletores iluminados externamente devem estar conformes com a secção 4.
7.4.2.2 Iluminância média e uniformidade de iluminância
Os sinais retrorrefletores iluminados externamente devem estar conformes com 7.4.1.2 e 7.4.1.3.
7.4.2.3 Resistência ao impacto
Quando ensaiados de acordo com a EN ISO 6272, utilizando uma massa de 450 g com um raio de contacto
de 50 mm, caindo de uma altura de 220 mm, não deve acontecer nenhuma fissuração, no que respeita ao
material de revestimento da face do sinal, nenhuma delaminação do substrato, fora de um círculo de 6 mm de
raio, tendo o centro como ponto de impacto.
O sinal para ensaio deve estar apoiado como se estivesse instalado, ou a amostra para ensaio deve ser
apoiada sobre uma área aberta de 100 mm × 100 mm.

8 Montagem de sinais
Os componentes para a montagem de sinais devem obedecer às secções relevantes do presente documento.
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9 Marcação, etiquetagem e informações sobre o produto
9.1 Generalidades
O fabricante deve fornecer a seguinte informação. Quando a informação não pode ser marcada no produto
deve constar da documentação que o acompanha. Neste caso, deve existir um código de identificação do
produto no mesmo.
9.2 Marcação e etiquetagem
Todos os produtos e componentes mencionados neste âmbito devem ser marcados, de forma clara e
duradoura, na parte de trás com as seguintes informações:

5

1) número e data da presente Norma Europeia;
2) classificação de desempenho relevante do produto;

15

3) os últimos dois algarismos do ano de produção;

4) nome, marca comercial ou outros meios de identificação do fabricante ou do fornecedor, quando não for o
fabricante;
5) número de produção ou do lote.

O revestimento retrorrefletor utilizado na produção de sinais fixos verticais deve ter uma marca identificativa
visível e duradoura. A durabilidade da marca deve ser equivalente à vida útil esperada da tela retrorrefletora
e a marca deve ser visível no produto acabado. A marca deve conter pelo menos as seguintes informações:
o logótipo ou símbolo de identificação do fabricante;



o código de identificação de produto; e



a classe de desempenho retrorrefletora de acordo com a EN 12899-1 ou a ATE relevante.

C

T



Todas as informações devem ser repetidas consistentemente pelo menos uma vez dentro de uma área de
400 mm  400 mm.
NOTA: Podem ser fornecidas informações adicionais.

Quando a marcação regulamentar exigir as mesmas informações que este parágrafo considera-se que os
requisitos de informação de acordo com este parágrafo satisfazem.
9.3 Informações sobre o produto
O fabricante ou o fornecedor deve disponibilizar as seguintes informações:


instruções sobre a montagem e a instalação do sinal;



detalhes sobre quaisquer limitações de localização ou utilização;



instruções sobre o funcionamento, manutenção e limpeza do sinal, incluindo os procedimentos de
substituição da lâmpada.

9.4 Luminárias
O fabricante deve disponibilizar uma distribuição de intensidade luminosa para provar a conformidade com
outros requisitos relevantes desta Norma.
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10 Avaliação da conformidade
A conformidade de um sinal de trânsito vertical fixo com os requisitos da presente Norma e com os valores
definidos (incluindo classes) deve ser demonstrada através de:
 ensaios de tipo inicial, de acordo com a EN 12899-5; e
 controlo da produção em fábrica assegurada pelo fabricante, de acordo com a EN 12899-4.
Um sistema do controlo da produção em fábrica (CPF) de acordo com os requisitos da EN ISO 9001 e tendo
em conta os requisitos específicos para esse produto da presente Norma é considerado como satisfazendo os
requisitos de CPF, de acordo com esta Norma.

11 Substâncias perigosas

C

T

15

5

Os materiais utilizados nos produtos não devem libertar quaisquer substâncias perigosas que excedam os
níveis máximos tolerados especificados na norma europeia relevante para o material ou permitidos pela
regulamentação nacional do Estado-Membro de destino.
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Anexo A
(normativo)
Pontos de ensaio para cargas horizontais e verticais

A.1 Carga de vento
A.1.1 Sinal montado simetricamente sobre um único suporte
Carga aplicada horizontalmente, uniformemente distribuída.

C

T

15

5

(Só é apresentada a carga de vento na placa do sinal).

a)

b)

Legenda:
1

deformação (D) do suporte

Figura A.1 – Deformação do suporte

NP
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2017

a)

b)

Legenda:
deformação (d) da placa do sinal

T

Figura A.2 – Deformação da placa do sinal

C

1

15

5
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Figura A.3 – Deformação combinada do suporte e da placa do sinal montada simetricamente
num único suporte
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A.1.2 Sinal montado de forma assimétrica sobre um único suporte
Carga uniformemente distribuída aplicada horizontalmente.

C

T

15

5

(Só é apresentada a carga de vento na placa do sinal).

a)

b)

Legenda:

Legenda:

1 flexão (D) do suporte

1 rotação (Ө) do suporte

Figura A.4 – Deformação do suporte
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15
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Legenda:

deformação da placa do sinal

C

1

Figura A.5a

Legenda:
Ө rotação do suporte
d

deformação da placa do sinal

Figura A.5b
Figura A.5 – Deformação da placa do sinal e dos suportes
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A.1.3 Sinal montado sobre dois ou mais suportes
Carga uniformemente distribuída aplicada horizontalmente.

C

T

15

5

(Só é apresentada a carga de vento na placa do sinal).

Legenda:
1

deformação (D1) do suporte

2

deformação (D2) do suporte

Figura A.6 – Deformação dos suportes
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T
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5
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Legenda:
1

deformação (d1) da placa do sinal

2

deformação (d2) da placa do sinal

Figura A.7 – Deformação da placa do sinal
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deformação D1 dos suportes

2

deformação d1 da placa do sinal

3

deformação d2 da placa do sinal

4

deformação D2 dos suportes

15

1

5

Legenda:

T

Figura A.6 – Deformação combinada dos suportes e da placa do sinal - Carga pontual

C

A.1.4 Sinal montado simetricamente sobre um único suporte

a)

b)

c)

d)

Legenda:

Legenda:

1 carga pontual

1

Figura A.9 – Carga Vertical

carga pontual

Figura A.10 – Carga horizontal
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15

5

A.1.5 Sinal montado de forma assimétrica sobre um único suporte

Legenda:
carga pontual

T

1

C

Figura A.11 – Carga vertical

Legenda:
1

carga pontual

Figura A.12 – Carga horizontal
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Legenda:
carga pontual

b)

Figura A.13 – Carga horizontal

C

1

T

a)

15

5

A.1.6 Sinal montado sobre dois ou mais suportes
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A.2 Degelo, carga dinâmica, combinação de cargas
A.2.1 Sinais pequenos montados num único suporte

C

T

15

5

Dimensões em milímetro

a)

Legenda:
1

nível do solo

2

superfície da estrada

b)

c)

a e b servem para determinar o momento máximo de flexão
c e d servem para determinar a torção

Figura A.14 – Sinais pequenos montados num único suporte

d)
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T

15

5

A.2.2 Sinal grande montado num único suporte

C

Legenda:
1

nível do solo

2

superfície da estrada

a e b servem para determinar o momento máximo de flexão
b serve para determinar a torção

Figura A.15 – Sinal grande montado num único suporte
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Sinais grandes montados sobre dois ou mais suportes

C

T

15

5

Dimensões em milímetro

Legenda:
1

nível do solo

2

superfície da estrada

Área exposta a carga de neve resultante do degelo

Figura A.16 – Sinais grandes montados sobre dois ou mais suportes
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Anexo ZA
(informativo)
Secções desta Norma Europeia relativas a requisitos essenciais ou a outras
disposições da Diretiva UE dos Produtos de Construção

ZA.1 Objetivo, campo de aplicação e caraterísticas relevantes

5

Esta Norma Europeia foi elaborada no âmbito do Mandato M/111 “Circulation Fixtures”, atribuído ao CEN
pela Comissão Europeia e a Associação Europeia de Comércio Livre.
As secções da presente Norma Europeia, apresentadas neste Anexo suportam os requisitos do Mandato no
âmbito da Diretiva dos Produtos de Construção da UE (89/106/CEE) .

15

O cumprimento das secções desta Norma confere uma presunção da aptidão dos agregados e dos fíleres
abrangidos pela presente Norma Europeia para as utilizações indicadas neste documento; deve ser feita
referência às informações que acompanham a marcação CE.
AVISO: Poderão ser aplicados outros requisitos e outras Diretivas UE ao(s) produto(s) abrangido(s) por esta
Norma.

T

NOTA 1: Como complemento a quaisquer secções específicas relacionadas com substâncias perigosas que constem da presente
Norma, poderão existir outros requisitos aplicáveis aos produtos incluídos no presente objetivo e campo de aplicação (por exemplo,
transposição da legislação Europeia e leis nacionais, disposições regulamentares e administrativas). De modo a satisfazer as
disposições da Diretiva UE dos Produtos de Construção, estes requisitos devem igualmente ser respeitados onde e quando forem
aplicáveis.

C

NOTA 2: Encontra-se disponível uma base de dados informativa sobre as disposições europeias e nacionais relativas às
substâncias perigosas na página da internet “Construção” no site EUROPA (acessível através de http://europa.eu.int)

O presente Anexo estabelece as condições para a marcação CE dos sinais fixos verticais permanentes
destinados às utilizações previstas indicadas no Quadro ZA.1 e indica as secções relevantes aplicáveis:
Este Anexo tem o mesmo objetivo e campo de aplicação que a secção 1 da presente Norma e é definido
pelos Quadros ZA.2 até ZA.6.
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Quadro ZA.1 – Secções relevantes para revestimento retrorrefletor, que utiliza tecnologia de microesferas de
vidro, para utilização em sinais fixos verticais retrorrefletores
Produto de construção: Revestimento retrorrefletor, que utiliza tecnologia de microesferas de vidro,
para utilização em sinais de trânsito fixos verticais.
Utilização prevista: Materiais em sinais de trânsito fixos.
Requisito/
Características do
Mandato

Secções da presente
Norma
Europeia
correspondentes
ao
Mandato

Níveis ou
classes do
Mandato

Notas

Coordenadas
cromáticas diurnas e
fator de luminância

4.1.1.3

Nenhum

Aceitação/rejeição para a classe
selecionada

Retrorreflexão

4.1.1.4

Nenhum

retrorreflexão)
Durabilidade
4.1.2

Resistência ao
envelhecimento
climático

4.1.1.5

Nenhum

Aceitação/rejeição

Nenhum

Aceitação/rejeição

C

T

Resistência ao impacto

Aceitação/rejeição para a classe
selecionada cd.lx-1.m-2

15

(Coeficiente de

5

Características
de visibilidade

Quando o ensaio é feito através de
envelhecimento climático artificial
acelerado, a validade deve ser
limitada a quatro anos.
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Quadro ZA.2 – Secções relevantes para suportes fornecidos para sinais de trânsito fixos verticais
Produto para construção: Suportes fornecidos para sinais de trânsito fixos verticais
Utilização prevista: Elementos em stock (descritos por desempenho)
Níveis ou classes do
Mandato

Notas

Nenhum

Valores de:
momento máximo de flexão
Mu (kNm) e valor de
excentricidade

5.1

Resistência à torção

5.1

Resistência à flexão EI
(kNm2)

T

Resistência à flexão

5

Resistência a
cargas horizontais

Secções
da
presente
Norma
Europeia
correspondentes
ao
Mandato
5.1

15

Requisito/
Caraterística do
Mandato

6.3

Nenhum

7.1.7

Nenhum

Resistência à

6.1

Nenhum

penetração de poeira

6.2

C

Desempenho sob
impacto de veículo

Momento máximo de
torção Tu (kNm) Resistência
à Torção GIu (kNm2)
Para uma secção transversal
não constante devem ser
dados valores equivalentes
relativos ao comprimento
real do suporte.
Aceitação/rejeição para a
classe selecionada

(segurança passiva)
Durabilidade

Resistência à corrosão

Metais

Madeira

Material, sistema de
proteção e classe declarados

Plásticos

e água
a)

a)

Se o suporte for fornecido com compartimentos para equipamentos elétricos

Aceitação/rejeição para a
classe selecionada
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Quadro ZA.3 – Secções relevantes para suportes fornecidos para sinais de trânsito fixos verticais
Produto para construção: Suportes fornecidos para sinais de trânsito fixos verticais.
Utilização prevista: Elementos em stock (descritos por categoria do material e caraterísticas geométricas)
Requisito/
Caraterística do
Mandato

Secções da presente Norma
Europeia correspondentes ao
Mandato

Resistência a

Níveis
ou
classes do
Mandato

Notas

Nenhum

Classificação do material
Caraterísticas geométricas

cargas horizontais

(dimensões)

Desempenho sob

6.3

impacto de veículo
(segurança passiva)
Durabilidade

15

5

[O acima indicado deve ser
suficiente para que o comprador
possa determinar o desempenho
do produto]

Nenhum

Aceitação/rejeição para a classe
selecionada

Madeira

Plásticos

7.1.7

C

Metais

T

Resistência à corrosão

Nenhum

Material, sistema de proteção
e classe declarados
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Quadro ZA.4 – Secções relevantes para suportes fornecidos para sinais de trânsito fixos verticais
Produto para construção: Suportes fornecidos para sinais de trânsito fixos verticais.
Utilização prevista: Elementos em stock (descrito na especificação do comprador)
Requisito/
Caraterística do
Mandato
Resistência a
cargas horizontais

Secções da presente Norma
Europeia correspondentes ao
Mandato

Níveis ou
classes do
Mandato
Nenhum

Notas

Desempenho sob
impacto de veículo

5

(segurança passiva)
Durabilidade

Metais

Madeira

T

Plásticos

Resistência à

Número de referência do
documento de conceção do
comprador

15

Resistência à corrosão

C

penetração de poeira
e água

O comprador toma
responsabilidade a conceção
respeitar todos os
regulamentos de todas as
características em vigor no
país da utilização prevista.
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Quadro ZA.5 – Secções relevantes para placas de sinais de trânsito fixos verticais
Produto de construção: Placas de sinal com materiais de face de sinal aplicados em sinais de trânsito fixos
verticais
Utilização prevista: Sinais de trânsito fixos.
Requisito/

Secções da presente
Norma Europeia
correspondentes ao
Mandato

Característica do
Mandato

Níveis ou
classes
de
Mandato

Notas

7.1.14

Aceitação/rejeição

15

Peças de ligação

5

Nenhum

Resistência a
cargas horizontais

5.3.1

Valor selecionado ou classe kN.m-2

5.4.1

Aceitação/rejeição para a classe
selecionada mm/m

Carga dinâmica resultante do
degelo

5.3.2

Classe selecionada kN.m-2

Cargas pontuais

5.3.3

Classe selecionada KN

5.4.2

Aceitação/rejeição

5.2

Classe selecionada

Ações do vento

C

T

Deformação temporária flexão

Deformação permanente

Fator parcial de segurança
Características
de visibilidade
(Sinais refletorretores)
Coordenadas cromáticas
diurnas e fator de luminância
Coeficiente de retrorreflexão
RA

Nenhum
4.1.1.3; 4.2

Aceitação/rejeição para classe
selecionada ou ATE

4.2

(Sinais não refletorretores)
Coordenadas cromáticas
diurnas e fator de luminância

Aceitação/rejeição para a classe
selecionada ou ATE

Nenhum
7.3.1.3

Aceitação/rejeição para a classe
selecionada

(continua)
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Quadro ZA.5 – Secções relevantes para placas de sinais de trânsito fixos verticais (conclusão)
Produto de construção: Placas de sinal com materiais de face de sinal aplicados em sinais de trânsito fixos
verticais
Utilização prevista: Sinais de trânsito fixos.
(Sinais retrorrefletores
Nenhum
iluminados internamente)
coordenadas cromáticas diurna 7.3.1.3
ATE
e fator de luminância
ATE
coeficiente de retrorreflexão
4.2
luminância média

7.3.1.4

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

contraste de luminância

7.3.1.5

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

uniformidade de luminância
(Sinais não retrorrefletores
Iluminados internamente)
Coordenadas cromáticas
diurnas e fator de luminância

7.3.1.6

7.3.1.3

Aceitação/rejeição

luminância média

7.3.1.4

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

contraste de luminância

7.3.1.5

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

uniformidade de luminância
Iluminação externa)
luminância média
uniformidade de iluminância

7.3.1.6

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

5

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

15

Nenhum

T

Nenhum
Aceitação/rejeição para a classe selecionada

7.4.1.3

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

C

7.4.1.2

Durabilidade
Resistência ao impacto
Material da face do sinal

Resistência ao
envelhecimento material da face do sinal
Sinais retrorrefletores

Sinais não
retrorrefletores
Resistência à corrosão
Metais
Madeira
Plásticos
Resistência à penetração de
poeira e águaa)
a)

Nenhum

4.1.2; 7.4.2.3,
7.2.2.2

Aceitação/rejeição
Nenhum

4.1.1.5, 4.2

Aceitação/rejeição
no
ensaio
de
envelhecimento climático natural acelerado
durante três anos ou ATE.
Quando os ensaios são feitos em material com
microesferas de vidro por envelhecimento
climático natural acelerado, a validade deve
ser limitada a quatro anos

7.2.2.1.4

Dois anos de envelhecimento climático
natural acelerado
Nenhum

7.1.7
6.1; 6.2

Nenhum

Se fornecido com compartimentos para equipamentos elétricos.

Material, sistema de proteção e classe
declarados
Aceitação/rejeição classe selecionada
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Quadro ZA.6 – Secções relevantes para conjuntos completos de sinais de trânsito fixos verticais
Produto de construção: Sinais de trânsito fixos verticais
Utilização prevista: Conjuntos completos ou sinais de trânsito fixos verticais.

Resistência às cargas
horizontais

Secções da presente
Norma
Europeia
correspondentes
ao
Mandato
5.1

Resistência à flexão

5.1

Resistência à torção

5.1

Níveis
ou
classes do
Mandato

Notas

Nenhum

Valores de: momento máximo de flexão Mu
(kNm) e valor de excentricidade;
Rigidez à flexão EI (kNm2)
Momento máximo de torção Tu (kNm)

5

Requisito/
Característica do
Mandato

Rigidez à Torção GIu (kNm2)

Nenhum

Resistência a
cargas horizontais
7.1.14

Ações do vento

5.3.1

- flexão

C

(placas de sinal)

T

Peças de ligação

Deformação temporária

15

Para uma secção transversal não-constante
devem ser dados valores equivalentes
relativos ao comprimento real do suporte.

Aceitação/rejeição
Valor ou classe selecionada kN.m-2

5.4.1

Aceitação/rejeição classe selecionada
mm/m

5.4.1

Aceitação/rejeição para a classe selecionada
mm/m

Deformação temporária
(suportes)
- flexão

- torção

5.4.1

Carga dinâmica
resultante do degelo

5.3.2

Cargas pontuais

5.3.2

Deformação
permanente

5.4.2

Fator parcial de
segurança

5.2

Aceitação/rejeição para a classe selecionada
grau/m

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

Pressão devida ao degelo kN.m-2 ou classe e
área submetida a uma carga m2

Classe kN selecionada
Aceitação/rejeição
Classe selecionada
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Quadro ZA.6 – Secções relevantes para conjuntos completos de sinais de trânsito fixos verticais
(continuação)
6.3

Desempenho sob

Nenhum

Aceitação/rejeição classe selecionada

impacto de veículo
(segurança passiva)
Características
de visibilidade
(Sinais retrorrefletores)
Coordenadas
cromáticas diurnas

Nenhum
Aceitação/rejeição para a classe selecionada
ou ATE

4.1.1.3, 4.2

5

e fator de luminância
(Sinais não

Nenhum

Coordenadas
cromáticas diurnas

7.3.1.3

e fator de luminância
(Sinais

Aceitação/rejeição para a classe selecionada
cd.lx-1.m-2 ou ATE

T

4.1.1.4, 4.2

C

retrorreflexão RA

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

Nenhum

retrorrefletores)
Coeficiente de

15

retrorrefletores)

(Sinais retrorrefletores

Nenhum

iluminados
internamente)

Coordenadas
cromáticas diurnas

7.3.1.3

ATE

e fator de luminância
coeficiente de

4.2

ATE

7.3.1.4

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

7.3.1.5

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

7.3.1.6

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

retrorreflexão

luminância média,
contraste de
luminância,
uniformidade de
luminância

(continua)
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Quadro ZA.6 – Secções relevantes para conjuntos completos de sinais de trânsito fixos verticais
(continuação)
(Sinais não
retrorrefletores

Nenhum

iluminados
internamente)
Coordenadas
cromáticas diurnas
7.3.1.3

Aceitação/rejeição

luminância média,

7.3.1.4

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

contraste de luminância

7.3.1.5

uniformidade de

7.3.1.6

7.4.1.2

uniformidade de

7.4.1.3

Material da face do
sinal

4.1.2, 7.4.2.3,

Resistência ao
envelhecimento material da face do
sinal

Sinais retrorrefletores

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

Nenhum

C

Resistência ao impacto

Aceitação/rejeição classe para a selecionada

T

iluminância média e

Durabilidade

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

Nenhum

(Iluminação externa)

iluminância

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

15

luminância

5

e fator de luminância

4.1.1.5, 4.2

Aceitação/rejeição
Nenhum

Aceitação/rejeição no ensaio de
envelhecimento climático natural acelerado
durante três anos ou ATE.
Quando os ensaios são feitos em material de
microesferas de vidro por envelhecimento
climático natural acelerado, a validade deve
ser limitada a quatro anos

Sinais não
retrorrefletores

7.2.2.1.4

Dois anos de envelhecimento climático
natural acelerado

(continua)
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Quadro ZA.6 – Secções relevantes para conjuntos completos de sinais de trânsito fixos verticais (conclusão)
Resistência à corrosão
Metais
Madeira

7.1.7

Nenhum

Material, sistema de proteção e classe
declarados

6.1; 6.2

Nenhum

Aceitação/rejeição para a classe selecionada

Plásticos
Resistência à
penetração de poeira e
águaa)
a)

Se fornecido com compartimentos para equipamentos elétricos.

C

T

15

5

O requisito relativo a uma determinada característica não se aplica nos Estados-Membros que não possuem
exigências regulamentares relativas a essa característica, relacionada com a utilização prevista. Neste caso,
os produtores que colocam o(s) seu(s) produto(s) no mercado desses Estados-Membros não são obrigados a
determinar nem a declarar o desempenho dos seu(s) produto(s) relativamente a essa característica e a opção
"Desempenho Não Determinado" (DND) poderá ser utilizada na informação que acompanha a marcação CE
(ver secção ZA.3). A opção DND poderá não, contudo, ser utilizada quando esta característica está sujeita a
um valor-limite.
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ZA.2 Procedimentos para atestação da conformidade dos sinais de trânsito fixos
verticais
ZA.2.1 Sistema de atestação da conformidade
O sistema de atestação da conformidade para sinais de trânsito fixos verticais indicado no Quadros ZA.1, de
acordo com a Decisão da Comissão 96/579/CE de 9 de outubro de 1998, tal como consta no Anexo III do
Mandato "Circulation fixtures", é referido no Quadros ZA.7 para a utilização prevista indicada:
Quadro ZA.7 – Sistema de atestação da conformidade
Produto

Utilização prevista

Sinais de trânsito
verticais – Sinais
fixos permanentes

Sinais de trânsito permanentes instalados para
informação, guiamento, aviso e orientação dos
condutores de veículos e dos peões

Sistema(s) de
atestação da
conformidade

5

Nível(s) ou
classe(s)

15

1

Sistema 1: Consultar Diretiva 89/106/CEE (CPD) Anexo III.2.(i), sem ensaio aleatório de amostras

A atestação da conformidade dos sinais verticais fixos referida nos Quadros ZA.1 a ZA.6 deve ser baseada
no procedimento da avaliação da conformidade indicado no Quadros ZA.8, resultante da aplicação das
secções da EN 12899-5 e EN 12899-4 referidas neste Quadro.

C

Tarefas

T

Quadro ZA.8 – Atribuição de tarefas de avaliação de conformidade

Responsabilidade
do fabricante

Responsabilidade
da entidade de
certificação
do
produto

Objetivo da tarefa

Secções a aplicar
relativas à
avaliação da
conformidade

Controlo da produção
em fábrica (CPF)

Parâmetros relacionados com todas as
características relevantes do Quadro ZA.1

ensaio de amostras
recolhidas na fábrica

Todas as características do Quadro ZA.1

Ensaio de tipo inicial

Todas as características do Quadro ZA.1

Inspeção inicial da
fábrica e do CPF

Parâmetros relacionados com todas as
características relevantes da Quadro ZA.1

EN 12899-4

Fiscalização contínua,
avaliação e aprovação
do CPF

Parâmetros relacionados com todas as
características relevantes do Quadro ZA.1

EN 12899-4

EN 12899-4

EN 12899-4

EN 12899-5
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ZA.2.2 Certificado e Declaração de conformidade CE
Quando a conformidade com os requisitos deste Anexo é obtida, o organismo de certificação deve redigir um
certificado de conformidade (certificado de conformidade CE) o qual habilita o fabricante a afixar a
marcação CE. Esta declaração deve incluir:
 nome, morada e número de identificação do organismo de certificação;
 nome e morada do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no EEE, e o local de
produção;
 descrição do produto (tipo, identificação, utilização, …);
 disposições com as quais o produto se encontra em conformidade (Anexo ZA da presente Norma
Europeia);

5

 condições particulares aplicáveis à utilização do produto (como, por exemplo, disposições para a utilização
sob determinadas condições, etc.);
 número do certificado;

15

 condições e período de validade do certificado, quando aplicável;
 nome e função da pessoa habilitada a assinar o certificado.

Adicionalmente, o fabricante deve elaborar uma declaração de conformidade (declaração de conformidade
CE) incluindo o seguinte:
 nome e morada do produtor ou do seu representante estabelecido no EEE;

T

 nome e morada do organismo de certificação;

C

 descrição do produto (tipo, identificação, utilização, …) e uma cópia da informação que acompanha a
marcação CE;
 disposições com as quais o produto se encontra em conformidade (Anexo ZA da presente Norma
Europeia);
 condições particulares aplicáveis à utilização do produto (como, por exemplo, disposições para a utilização
sob determinadas condições, etc.);
 número do certificado CE de conformidade que acompanha a declaração
 nome e função da pessoa habilitada para assinar a declaração em nome do produtor ou do seu representante
autorizado.
A declaração e o certificado acima mencionados devem ser apresentados na língua ou línguas oficiais do
Estado-Membro no qual o produto será utilizado.

ZA.3 Marcação e etiquetagem CE
O produtor ou o seu representante autorizado estabelecido dentro do EEE é responsável pela afixação da
marcação CE. O símbolo da marcação CE a afixar deve estar de acordo com a Diretiva 93/68/CE e deve ser
visível sobre os sinais fixos permanentes (ou, caso seja impossível, numa etiqueta, na embalagem ou nos
documentos comerciais que acompanham o produto como, por exemplo, uma guia de remessa). O símbolo
da marcação CE deve ser acompanhado da seguinte informação:
 número de identificação do organismo de certificação;
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 nome ou marca de identificação e morada da sede social do fabricante;
 dois últimos dígitos do ano em que a marcação foi aposta;
 número do certificado de conformidade CE ou do certificado do controlo da produção em fábrica (se
relevante);
 referência à presente Norma Europeia (EN 12899-1:2007);
 descrição do produto: nome genérico, material, dimensões, … e utilização prevista;
 informação relativa às características essenciais relevantes dos Quadros ZA.1 que são a declarar:
 os valores declarados e, quando relevante, o nível ou classe/categoria (incluindo a inscrição "aceite" para
os requisitos aceitação/rejeição, quando necessário) a declarar para cada característica essencial, tal
como se indica nas Notas" dos Quadros ZA.1 a ZA.6;

5

 a menção a " Desempenho Não Determinado" (DND) para as características relevantes.

15

A opção "Desempenho Não Determinado" (DND) não poderá ser utilizada quando a característica é sujeita a
um limite de aceitação/rejeição. De outro modo, a opção DND poderá ser utilizada quando e onde a
característica, para uma determinada utilização prevista, não for sujeita a exigências regulamentares nos
Estados-Membros de destino. As informações devem ser apresentadas da seguinte forma, sempre que
possível.
No produto
 símbolo "CE";

T

 nome ou marca de identificação do fabricante;

 número e ano da presente Norma Europeia (ou seja, EN 12899-1:2007).

C

Nos documentos comerciais de acompanhamento

 todas as informações sobre o produto ou a embalagem;
 identificação do tipo de produto, de acordo com a EN 12899-1:2007 (por ex. na placa do sinal);
 sede social do produtor;
 dois últimos dígitos do ano em que o produto foi produzido;
 referência do organismo notificado e o número do certificado CE de conformidade;
 identificação das características do produto.
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As Figuras ZA.1 a ZA.6 dão exemplos da informação a disponibilizar na etiqueta, embalagem e/ou
documentos comerciais.
Marcação de conformidade CE, consistindo no
símbolo “CE” definido na Diretiva 93/68/CEE
Número de identificação do organismo de
certificação (quando relevante)

01234

Nome ou marca de identificação e morada da
sede social do produtor

07

Dois últimos dígitos do ano da aposição da
marcação

EN 12899-1:2007

Número do certificado (quando relevante)

15

01234-CPD-00234

5

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

Informação sobre o produto e sobre as
características regulamentadas

T

Revestimento retrorrefletor de microesferas de
vidro para utilização em sinais de trânsito
permanentes verticais.

N. º da Norma Europeia

C

Coordenadas cromáticas diurnas e fator de
luminância -RC1
Coeficiente de retrorreflexão - RA1
Durabilidade

Resistência do material da face do sinal ao
impacto - Aceite
Resistência ao envelhecimento climático
(ensaio de 3 anos ao envelhecimento climático
natural acelerado) - Aceite

Figura ZA.1 – Exemplo de informações de marcação CE para revestimento retrorrefletor, usando tecnologia
de microesferas de vidro, para utilização em sinais fixos verticais retrorrefletores
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Marcação de conformidade CE, consistindo no
símbolo “CE” definido na Diretiva 93/68/CEE

01234

Número de identificação do organismo de
certificação (quando relevante)
Nome ou marca de identificação e morada da
sede social do produtor

07

Dois últimos dígitos do ano da aposição da
marcação

5

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

Número do certificado (quando relevante)

15

01234-CPD-00234

EN 12899-1:2007

N. º da Norma Europeia

Suportes fornecidos como elementos para stock,
para utilização em sinais de trânsito fixos verticais

T

Resistência a cargas horizontais –

Informação sobre o produto e sobre as
características regulamentadas

100 kNm

Resistência à flexão EI

100 kNm2

C

Momento máximo de flexão Mu

Momento máximo de torção Tu

100 kNm

Resistência à torção GIt

100 kNm2

Desempenho sob impacto de veículo
(segurança passiva) -

100, NE, 3

Durabilidade
Resistência à corrosão - Aço; galvanizado a quente;
SP1
Resistência à penetração de poeira e água - IP56

Figura ZA.2 – Exemplo de informações de marcação CE descritas em termos de desempenho para
suportes fornecidos como elementos para stock, para suporte de sinais fixos verticais
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Marcação de conformidade CE, consistindo no
símbolo “CE” definido na Diretiva 93/68/CEE

01234

Número de identificação do organismo de
certificação (quando relevante)
Nome ou marca de identificação e morada da
sede social do produtor

07

Dois últimos dígitos do ano da aposição da
marcação

EN 12899-1:2007

Suportes fornecidos como elementos para
stock, para utilização em sinais fixos verticais
Material - Tubo de aço soldado
Classificação - S355J2

Número do certificado (quando relevante)
N. º da Norma Europeia

15

01234-CPD-00234

5

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

Informação sobre o produto e sobre as
características regulamentadas

T

Características geométricas - 89 mm de
diâmetro, espessura de 2 mm, comprimento de
3,2 m.

C

Desempenho sob impacto de veículo
(segurança passiva) - 100, NE, 3
Durabilidade

Resistência à corrosão - Aço; galvanizado a
quente; SP1
Figura ZA.3 – Exemplo de informação de marcação CE para suportes fornecidos para sinais de trânsito fixos
verticais, fornecendo informações geométricas e sobre o material para que o comprador possa determinar a
adequação do desempenho, para estar de acordo com os regulamentos relevantes em matéria de carga
horizontal
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Marcação de conformidade CE, consistindo no
símbolo “CE” definido na Diretiva 93/68/CEE

01234

Número de identificação do organismo de
certificação (quando relevante)
Nome ou marca de identificação e morada da
sede social do produtor

07

Dois últimos dígitos do ano da aposição da
marcação

01234-CPD-00234

Número do certificado (quando relevante)

15

EN 12899-1:2007

5

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

N. º da Norma Europeia

Informação sobre o produto e sobre as
características regulamentadas

T

Suportes fornecidos para utilização em
sinais de trânsito fixos verticais.

C

Número do documento de especificação do
cliente

Figura ZA.4 – Exemplo de informação de marcação CE para suportes fornecidos para sinais de trânsito fixos
verticais, quando o comprador fornece especificações de conceção e toma responsabilidade pelo
cumprimento dos regulamentos adequados
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Marcação de conformidade CE, consistindo no
símbolo “CE” definido na Diretiva 93/68/CEE

01234

Número de identificação do organismo de
certificação (quando relevante)
Nome ou marca de identificação e morada da
sede social do produtor

07

Dois últimos dígitos do ano da aposição da
marcação

01234-CPD-00234

Número do certificado (quando relevante)

15

EN 12899-1:2007
Placas de sinal retrorrefletoras com iluminação
externa para sinais fixos verticais

5

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

C

T

Resistência a cargas horizontais Peças de ligação - Aceite
Ação do vento - WL2
Deformação temporária por flexão - TDB5
Carga dinâmica do degelo - DSL1
Cargas pontuais - PL2
Deformação permanente - Aceite
Fator parcial de ação - PAF1
Características de visibilidade
Coordenadas cromáticas diurnas
luminância-CR1
Coeficiente de retrorreflexão - RA1
Iluminância média - E3
Uniformidade de iluminância - UE2

e

fator

de

Durabilidade
Resistência do material da face do sinal ao impacto
- Aceite
Resistência ao envelhecimento climático (ensaio
de envelhecimento climático acelerado durante 3
anos) - Aprovado
Resistência à corrosão - Alumínio; SP1
Resistência à penetração de poeira e água – IP56

Figura ZA.5 – Exemplo de informação de marcação CE para placas de sinais de trânsito fixos verticais
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Marcação de conformidade CE, consistindo no
símbolo “CE” definido na Diretiva 93/68/CEE

Número de identificação do organismo de
certificação (quando relevante)

01234
AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

Nome ou marca de identificação e morada da sede
social do produtor

07

Dois últimos dígitos do ano da aposição da
marcação

01234-CPD-00234

Número do certificado (quando relevante)

Resistência a cargas horizontais Peças de ligação - Aceite
Ação do vento - WL2

15

Conjuntos completos de sinais de trânsito fixos verticais, com
iluminação externa

5

EN 12899-1:2007

Deformação temporária por flexão (placa do sinal) - TDB5
Deformação temporária por flexão (suportes) - TDB6
Deformação temporária por torção (suportes) - TDT4

Cargas pontuais - PL2

T

Carga dinâmica do degelo - DSL1, aplicada acima de 2 m2

C

Deformação permanente - Aceite
Fator parcial de ação - PAF1

Desempenho sob impacto de veículo (segurança passiva) 100,NE.3.
Características de visibilidade

Coordenadas cromáticas diurnas e fator de luminância-CR1
Coeficiente de retrorreflexão - RA1
11.1.1 Iluminância média - E3
11.1.2 Uniformidade de iluminância - UE2
Durabilidade
Resistência do material da face do sinal ao impacto Aprovado
Resistência ao envelhecimento (ensaio de 3 anos ao
envelhecimento climático natural acelerado) - Aprovado
Resistência à corrosão da placa do sinal - Alumínio; SP1
Resistência à corrosão dos suportes - Aço; Revestimento
galvanizado a quente; SP1
Resistência à penetração de poeira e água - IP56

Figura ZA.6 – Exemplo de informações de marcação CE para conjuntos completos de sinais de
trânsito fixos verticais
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Como complemento às informações específicas relativas às substâncias perigosas anteriormente
mencionadas, deverá o produto ser também acompanhado, quando e onde requerido e de forma apropriada,
por documentação que refira toda a legislação relativa às substâncias perigosas para as quais a conformidade
é requerida, bem como toda a informação exigida por essa legislação.

C

T

15

5

NOTA: A legislação Europeia sem derrogações nacionais não necessita de ser mencionada.

