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1. OBJETIVO 
 
Esta especificação tem por finalidade estabelecer as características mínimas exigíveis para as escovas de aço utilizadas nos 
trabalhos em redes de distribuição. 
 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
ANBT NBR 5426:1985 (versão corrigida 1989) – Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos. 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
Para os efeitos desta especificação são adotadas as seguintes definições: 
 

3.1. Escova de aço em “V” 
 

É uma ferramenta manual composta de cabo e escova dupla em forma de “V”, destinada basicamente à limpeza 
superficial de cabos elétricos sem capa isolante. 
 
3.2. Escova de aço plana 
 
É uma ferramenta manual composta de cabo e escova com formato retangular, destinada basicamente à limpeza de 
superfícies metálicas em geral, podendo apresentar curvatura no final da haste. 

 
3.3. Cabo 

 
Parte da ferramenta destinada ao seu manuseio. 

 
3.4. Cerdas 

 
São os fios da escova constituindo-se na parte ativa da ferramenta. 
 
3.5. Haste 
 
Parte onde são fixadas as cerdas. 

 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 

4.1. Cabo 
 
O cabo deve ter formato adequado ao manuseio seguro e apresentar firme fixação na haste da escova. O cabo da 
escova em V deve possuir orifícios para a fixação da haste das escovas através de parafusos, permitindo a remoção e 
substituição das hastes. 
 
4.2. Escovas 
 

4.2.1. Escova em “V” 
 
As escovas devem formar um ângulo entre as suas hastes de tal forma que permita a limpeza de cabos com 
diâmetros de 4 a 40 mm e serem removíveis individualmente. 
 
4.2.2. Escova plana 
 
As escovas planas devem ser formadas de: 
a) Cabo e haste de madeira (peça única): no mínimo 14 (quatorze) x 4 (quatro) fileiras de cerdas de aço com 

altura mínima de 13 mm; 
b) Cabo em PVC e haste de aço firmemente fixadas: cerdas de aço com altura mínima de 25mm (parte externa) 

em disposição contínua, ocupando no mínimo 120mm da haste de aço. 
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4.3. Dimensões 
 
Devem obedecer as medidas constantes nas figuras 1 e 2. 
 
4.4. Acabamento 
 
As superfícies do cabo devem se apresentar livres de rebarbas, cantos vivos, trincas, empenamento e oxidação. As 
hastes das escovas devem ser retas e as cerdas com flexibilidade adequada aos trabalhos de limpeza e rigidamente 
fixadas. 
 
4.5. Identificação 
 
Cada escova de aço fornecida deve ter estampado na superfície do cabo, de forma legível e indelével o nome do 
fabricante ou marca comercial. 

 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

5.1. Materiais 
 

5.1.1. Escova em “V” 
 
O cabo deve ser metálico e as cerdas, que constituem as escovas, de aço com diâmetro de 0,25mm ou 30AWG. 
 
5.1.2. Escova plana 
 
O cabo deve ser em madeira ou PVC e as cerdas em aço com diâmetro mínimo de 0,25mm ou 30AWG, e 
máximo de 0,6mm. 
 
 

6. INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM 
 

6.1. Inspeção 
 

As inspeções devem ser feitas preferencialmente nas instalações do fornecedor/fabricante na presença do inspetor da 
COPEL, salvo acordo diferente no ato da colocação da ordem de compra. 
O fornecedor/fabricante deve proporcionar ao inspetor os meios necessários e suficientes para certificar-se que o  
material está de acordo com a presente especificação, assim como comunicar com antecedência a data em que o lote 
estará pronto para inspeção. 
 
6.2. Amostragem 

 
Para os ensaios de aceitação devem ser tomadas amostras conforme norma (vide tabela 1), utilizando-se: 
 
 a) Regime de inspeção: normal. 
 b) Nível de inspeção: II. 
 c) Plano de inspeção e amostragem – dupla. 
 d) NQA – 2,5%. 

Tabela 1 – plano de inspeção. 

Quantidade de unidades 
que formam o lote Primeira amostra Segunda amostra 

 Quantidade de 
unidades a ensaiar Ac1 Re1 Quantidade de 

unidades a ensaiar Ac2 Re2 

De 5 a 50 5 0 1 - - - 
De 51 a 150 13 0 2 13 1 2 

De 151 a 280 20 0 3 20 3 4 
De 281 a 500 32 1 4 32 4 5 

De 501 a 1200 50 2 5 50 6 7 
De 1200 a 10000 80 3 7 80 8 9 
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Ac – Número de peças defeituosas (ou falhas) que ainda permitem aceitar o lote. 
Re – Número de peças defeituosas (ou falhas) que implica na rejeição do lote. 
Se o lote for menor do que 5 unidades, ensaiar 100% e neste caso Re=0. 

 
 
7. ENSAIOS 
 

7.1. Ensaios de aceitação 
 

7.1.1. Inspeção visual 
 
7.1.2. Inspeção dimensional 
 

7.2. Execução dos ensaios 
 

7.2.1. Inspeção visual 
 
Devem ser observados os seguintes aspectos: 
• Superfícies do cabo livres de rebarbas, cantos vivos, trincas, empenamentos e oxidação. 
• Hastes firmemente fixadas ao cabo (no caso da escova em V através de parafusos). 
• Cerdas firmemente fixadas às hastes. 
• Identificação. 
 
7.2.2. Inspeção dimensional 
 
As dimensões devem obedecer ao disposto na Figura 1 e no item 4.2 desta NTC 
 

8. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 

8.1. Aceitação do lote 
 

A aceitação do lote é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item 7, conforme critério de amostragem 
definido no item 6.2. 
No caso de qualquer requisito desta especificação não ter sido atendido, o fornecedor/fabricante deverá proceder à 
substituição para posterior reapresentação do lote, sendo que esta substituição ou reposição não deve onerar a 
COPEL. 

 
8.2. Garantia do fabricante 

 
A aceitação de um lote de escovas de aço dentro do sistema de amostragem adotado, não isenta o fabricante da 
responsabilidade de substituir qualquer unidade que não estiver de acordo com a presente especificação, no período 
de, no mínimo, 1 ano. 
 

9. EMBALAGEM 
Para informações sobre embalagem deste material consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- Fornecedores 
 
 

Cód. COPEL Descrição 

15009764 Escova plana 

15009760 Escova em “V” 

15009735 Escova em “V” sem o cabo – peças de reposição que devem ser fornecidas aos pares 
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As dimensões estão em mm. 

Figura 1 – escova em “V” 

 
 
 

        
  
 
 

Figura 2 – escovas planas. 

 
Obs.: figuras ilustrativas. 


