
 
 

 

 
 

NTC   
890486/487/488 e 

890500  
SACOLA PROTEÇÃO 

Bastão de Manobra, Bastão de Aterramento de BT e Vara Telescópica 
 

 
JULHO/2016 SEE/DERG/VPON                           Volume Especial      Página 1  de  4 

 

Figura 1 – Figura Ilustrativa de Dimensionamento 

 

 
Tabela 1 – Códigos COPEL 

 

NTC CÓDIGO COMPRIMENTO L (mm) APLICAÇÃO 

890486 15018349 3350 Bastão de manobra 

890487 15018962 1510 Bastão de manobra 

890488 15018501 1365 Bastão de Aterramento de BT 

890500 15018505 1850 Vara Telescópica 

 

 
1. OBJETIVO 

 

 
Esta especificação tem por finalidade estabelecer as características mínimas exigíveis da sacola para bastão de manobra e  
vara telescópica, utilizada nas ferramentas de trabalhos de redes de distribuição. 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 
NBR 5426 – Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos. 
 
 
3. DEFINIÇÕES 

 
Para os efeitos desta especificação são adotadas as seguintes definições: 
 
3.1. Sacola 
 
Recipiente em forma de bolsa destinado ao acondicionamento e transporte do bastão de manobra e vara telescópica. 
 
3.2. Corpo 
 
Parte da sacola de forma cilíndrica. 
 
3.3. Alça 
 
Parte da sacola destinada ao seu manuseio e transporte. 
 

Região reforçada para 

impacto devido ao 

transporte e guarda 

Medidas em milímetros 

Tolerância de 5% nas medidas 
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3.4. Fundo 
 
Parte da sacola fixada a uma das extremidades do corpo e que serve de base, tendo como característica uma região rígida 

para suportar o impacto na sua guarda e transporte conforme indicação da Figura 1 – Figura Ilustrativa de 

Dimensionamento 

 
4. CONDIÇÕES GERAIS 

 
4.1. Material 
 
4.1.1. Corpo 
 
Em lona impermeável, encerada, número 10, na tonalidade verde. 
 
4.1.2. Alça e Correia 
 
Em couro flexível, curtido ao tanino, com 3 milímetros de espessura, na cor natural. Devem ser presas através de rebites a 
lona com reforço interno em couro na espessura de 2 milímetros, no mínimo. 
 
4.1.3. Rebites 

 
Metálicos, não oxidáveis ou com tratamento superficial anticorrosão, com diâmetro mínimo da cabeça de 5 milímetros. 
 
 
4.1.4. Fivela 
 
Metálica, não oxidável ou com tratamento superficial anticorrosivo. 
 
4.1.5. Fundo 
 
Em peça única de couro rígido, curtido ao tanino na cor natural, com 3 milímetros de espessura, no mínimo, revestido 
externamente com lona impermeável, encerada, número 10, na tonalidade verde, formando uma região rígida de tal 
maneira que suporte os impactos na sua guarda e transporte, conforme figura 1. 
 
4.1.6. Reforço Lateral 

 
Em couro flexível, curtido ao tanino, na cor natural, com , no mínimo 1 milímetro de espessura. 
 
4.1.7. Costuras 
 
As costuras devem ser feitas com linha de nylon número 210/80 com 0,5 milímetros de diâmetro, devendo os fios que a 
constituem ser lisos, contínuos, de alta tenacidade e livres de defeitos.  
As costuras podem ter uma variação de 2 a 3 pontos por centímetro. 
 
 
4.2. Dimensões 
 

Devem obedecer as medidas constantes na Figura 1 – Figura Ilustrativa de Dimensionamento 

 
4.3. Acabamento 
 
As peças de couro e de lona não devem apresentar cortes, rachaduras, fibras ou linhas soltas. As costuras devem ser 
uniformes e alinhadas em relação às bordas do material costurado, tendo as extremidades firmemente arrematadas pelo 
avesso. 
Os rebites devem ser firmemente fixados e, assim como as demais peças metálicas não devem apresentar rebarbas, 
cantos vivos e oxidação. 
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4.4. Identificação 
 
Deve constar internamente, na tampa da sacola, o nome do fabricante ou marca comercial e a data de fabricação (mês e 
ano) ,de forma a não desaparecer com a ação do tempo. 
No lado externo do corpo, próximo da alça, deve constar o nome COPEL, com letras de no mínimo 2 centímetros, pintadas 
na cor preta. 
 
5. INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM 

 
5.1. Inspeção 
 
A inspeção, bem como todos os ensaios devem ser feitos preferencialmente nas instalações do fornecedor/fabricante na 
presença do inspetor da COPEL, salvo acordo diferente no ato da encomenda. O fornecedor/fabricante deve proporcionar 
ao inspetor os meios necessários e suficientes para certificar-se de 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. 

 
5.2. Amostragem 
 
Para os ensaios de aceitação devem ser tomadas amostras conforme norma NBR 5426, utilizando-se: 
 
a) Regime de inspeção – Normal 
b) Nível de inspeção – II 
c) Plano de amostragem – dupla 
d) NQA - 2,5% 
 
 

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 O 1 - - - 

De 51 a 150 13 O 2 13 1 2 

De 151 a 280 20 O 3 20 3 4 

De 281 a 500 32 1 4 32 4 5 

De 501 a 1200 50 2 5 50 6 7 

 
Ac - Número de peças defeituosas (ou falhas) que ainda permite aceiTar o lote. 
Re - Número de peças defeituosas (ou falhas) que implica na rejeição do lote. 
 
 
6. ENSAIOS DE ACEITAÇÃO 

 
6.1. Inspeção Visual 
 
Devem ser observados os seguintes aspectos: 
 
- As costuras uniformes, sem pontos abertos ou incorretos  firmemente arrematadas; 
- Superfícies com acabamento uniforme, sem rachaduras, fibras soltas, cortes ou partes fendidas; 
- Oxidação e cantos vivos nas partes metálicas; 
- Rebites firmemente fixados e alinhados; 
- Materiais e identificação conforme especificado. 
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6.2. Inspeção Dimensional 
 
As dimensões devem ser as indicadas na TABELA 1. 
 
7. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

 
7.1. Aceitação do Lote 
 
A aceitação do lote é condicionada aos requisitos de ensaios de aceitação do item 5, conforme critério de amostragem 
definido no item 4.2. 
 
No caso de qualquer requisito desta especificação não ter sido atendido, o fornecedor/fabricante deverá proceder a 
substituicão para posterior reapresentação do lote, sendo que essa substituição ou reposição não deverá constituir ônus 
para a COPEL. 
 
 
8. EMBALAGEM 

 
Para informações sobre a embalagem destes materiais consultar no site da COPEL, no seguinte endereço:  
 
www.copel.com  
 
Fornecedores → Informações → Guia para confecção de embalagens unitizadas 
 
9. GARANTIA 

 
A aceitação de um lote de sacolas 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, 6 meses 
 
10. FORNECIMENTO 

 
O fornecimento à COPEL deste material fica condicionado à homologação da Ficha Técnica do mesmo pela 
SEE/DERG/VPON.  Para maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
 
Acesso Rápido  
-Normas Técnicas 
- Ficha Técnica  

www.copel.com

