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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Unidades de Conservação (UC) são áreas naturais que conciliam a proteção da 
fauna, da flora e dos atrativos naturais com a exploração de seus recursos 
para fins científicos, educacionais, recreativos e turísticos.  
 
As UC’s asseguram às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos 
naturais de forma racional e ainda propiciam às comunidades do entorno o 
desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. 



UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

São espaços de riquezas naturais, portanto a sinalização nestes locais está 
constantemente sujeita às intempéries naturais, como alta umidade, 
maresia, altas temperaturas, fortes ventos, etc. 



SINALIZAÇÃO NAS UC’S 

Nestes locais, as sinalizações feitas com 
materiais convencionais têm rápida 
deterioração e desgaste, como o surgimento 
de ferrugens, desbotamento dos adesivos e 
quebras constantes de suas partes. 



LINHA ESPECIAL DE SINALIZAÇÃO  

Pensando nisso, a Ecoview, especializada 
em sinalização sustentável, desenvolveu a 
Linha Especial para Unidades de 
Conservação, feita para suportar todas as 
condições climáticas das UC’s. 



DIFERENCIAIS 

• Materiais 100% reciclados e recicláveis 

• Custo/benefício mais atrativo que o convencional 

• Resistência e alta durabilidade dos produtos, com garantia 
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Material composto de plásticos reciclados e fibras naturais extrusados em 
formas de perfis adaptados especificamente para sinalização. Em diversas 
cores, tem durabilidade muito superior à madeira convencional. 

MATERIAIS QUE COMPÕE AS PLACAS 

MADEIRA PLÁSTICA 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Substituto da madeira natural 
• Longa durabilidade 
• Não exige manutenção 
• Imune à pragas 
• Excelente resistência física e mecânica 
• Não absorve umidade – não encharca e não dilata 
• Resistência à exposição ao sol 
• Não forma farpas 

MADEIRA PLÁSTICA 



A chapa Ecotech® é composta de plásticos reciclados e revestida por dupla 
camada de alumínio. Em diversas cores, conta com um dos mais modernos 
processos de pintura, com alta durabilidade e 10 anos de garantia. 

MATERIAIS QUE COMPÕE AS PLACAS 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS PLACAS 

• Planicidade 
• Rigidez 
• Leveza 
• Durabilidade 
• Alta resistência ao impacto 
• Grande variedade de cores e acabamento 
• Facilidade de limpeza e manutenção 



IMPRESSÃO UV 
A impressão das imagens e textos 
são feitas diretamente na chapa 
Ecotech, sem uso de adesivos, com 
tintas à base de pigmentos orgânicos 
e cura pelo processo UV, isenta de 
solvente. 

PROCESSOS QUE COMPÕE AS PLACAS 

A tinta UV a base de pigmentos orgânicos 
tem seu processo de cura pela luz do sol, ou 

seja, quanto mais luz, mais a tinta se fixa. É o 
processo inverso das tintas a base de 

solvente: não desbota com o passar do 
tempo, além de não agredir o meio ambiente. 



PLACAS ANTI-PICHAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS DA IMPRESSÃO UV EM CHAPAS ECOTECH 

• Não desbota 
• Alta resistência à raios 
Uva e Uvb 
• Facilidade de limpeza 
 e manutenção 
• Anti-pichação 
 



QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 
Cada placa fabricada pela Ecoview 
apresenta a quantificação de 
resíduos retirados da natureza para 
sua confecção. 
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GARANTIA 

A Ecoview oferece garantia contra ações de intempéries naturais para todos 
os produtos da linha especial de sinalização para UC’s. 

G A R A N T I A
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PRINCIPAIS CLIENTES 



ENTRE EM CONTATO E AGENDE UMA VISITA 

15 99690-0544 
 contato@ecoview.ind.br 


