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1. OBJETIVO 
 

Estabelecer as características mínimas para o fornecimento de Óculos de Segurança com Lentes 
Corretivas para uso geral em atividades diárias de trabalho para proteção dos olhos do usuário.  

 
 

2. DEFINIÇÕES 
 

2.1 Lentes  corretivas 

As lentes corretivas servem para auxiliar na correção oftálmica da visão e na proteção dos olhos 
contra agentes mecânicos volantes. As lentes podem ser incolores ou escurecidas com filtro de 
tonalidade escura que protege os olhos contra o aparecimento de doenças que tem correlação com a 
radiação ultravioleta e proporcional maior conforto visual, quando em exposição ao sol. 

 

2.2 Armação 

A armação ou Arco, serve para posicionar e sustentar lentes oftálmicas diante dos olhos da 
maneira confortável e correta. Pode ser de material plástico ou policarbonato. 

 

2.3 Hastes 

As hastes servem para apoiar a armação e prender os óculos nas orelhas. Podem ser de material 
plástico ou policarbonato. 

 
 

3. NORMAS DE REFERÊNCIA 
 

3.1 Norma Base 

 ANSI Z87.1 - Practice for - Occupational and Educational Eye and Face Protection Supplement 
 

3.2 Normas Aplicáveis 

 ASTM F 2178-02 - Standard Test Method for Determining the Arc Rating and Standard 
Specification for Face Protective Products; 

 ANSI Z80.3 – Ophthalmics - Nonprescription Sunglass and Fashion Eyewear Requirements; 

 NR 6 – Norma Regulamentadora nº 6 do Ministério do Trabalho. 
 
 

4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
 

 É um equipamento de proteção individual destinado a prover a proteção dos olhos, contra 
impactos de partículas volantes multidirecionais, luminosidade intensa, radiação ultravioleta e baixos 
níveis de radiação infravermelho.  
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Material Lente corretiva em policarbonato, antiembaçante e anti-risco. 
Armação em material plástico ou policarbonato 
Hastes em material plástico maleável ou policarbonato 

Tonalidade das lentes Incolor, Cinza ou fotossensível 

Hastes Confortáveis e ajustáveis no tamanho e inclinação 

Largura da lente 140 mm    5 % 

Comprimento da haste 130 mm    5 % 

Identificação/Marcação  Nome do fabricante ou importador, lote de fabricação, nº do Certificado de 
Aprovação – CA e  marcação “ Z87 + “ (alto impacto) 

 
 

5. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
 
O fornecedor dos óculos de segurança com lentes corretivas é o responsável pela qualidade e 

desempenho do conjunto formado pela armação e lentes. 
 

5.1 Lentes  

 As lentes devem ser 100% policarbonato resistente a impacto e antiembaçante; 

 As lentes não devem provocar distorção das imagens; 

 As lentes não devem distorcer as cores principais do espectro; 

 As lentes devem possui tratamento anti-risco; 

 As lentes podem ser incolores, na cor cinza ou fotossensíveis; 

 A espessura mínima das lentes deverá ser 2,0 mm e prover proteção contra alto impacto de 
partículas em alta velocidade conforme norma técnica ANSI Z87.1 (“Z87 +” alto impacto); 

 O suporte para o nariz (apoio nasal) deve possuir acabamento em policarbonato; 

 As lentes devem ser fornecidas de maneira personalizada, específica para cada empregado, de 
acordo com a respectiva receita emitida por médico oftalmologista. 

 
 

5.2 Armação 

 Deve ser de modelo anatômico, ajustável a qualquer tipo de rosto; 

 Deve envolver a região dos olhos, provendo proteção superior e lateral; 

 Deve ser de primeira qualidade e de uso confortável; 

 Deve ser na cor preta em material plástico ou policarbonato; 

 Deve ser isenta de partes metálicas; 

 Admite-se que o pino ou parafuso de fixação da armação à haste seja metálico resistente a 
corrosão; 

 Características de ignição e inflamabilidade: os óculos não devem sofrer ignição (acender) ou 
continuar a combustão após exposição à chama, conforme norma técnica ANSI Z 87.1; 

 Deve ter marcação em caracteres indeléveis o nome do fabricante ou importador, lote de 
fabricação, nº do Certificado de Aprovação – CA e a norma ANSI “Z87 +” (alto impacto); 

 Amortecedores macios que minimizem a pressão na região da orelha. 
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5.3 Transmitância Luminosa  

Os parâmetros referentes a transmitância luminosa deverão obedecer aos requeridos na Tabela 1 
da norma técnica ANSI Z87.1 de Equipamentos de proteção pessoal para olhos e face. 

 

Tonalidade de 
escurecimento 

Categoria de filtro 

Transmitância Luminosa Máxima 
Transmitância média no 

Ultravioleta distante 
% 

Máxima 
 Transmitância média no 

infravermelho 
% 

Máximo 
% 

Nominal 
% 

Mínimo 
% 

   (Incolor) 100 - 85 - - 

3,0       (cinza) 18,0 13,9 8,5 0,07 9,0 

Tabela 1: Requisitos de Transmitância para lentes claras e filtros de uso geral. 

 

Notas: 

1) A transmitância média para o ultravioleta próximo deve ser inferior a um décimo da 
transmitância luminosa mínima permitida, exceto para lentes incolores. 

 
2) A transmitância da luz azul deve ser inferior à transmitância luminosa, exceto para lentes 

incolores. 
 
3) Para lente escura cinza, a tonalidade deverá ser equivalente a 3,0. 

 
 

6. AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS 
 

O fornecedor deve submeter amostras dos óculos de segurança à aprovação da COPEL, dentro 
dos padrões estabelecidos nesta especificação técnica, juntamente com os laudos ou relatórios 
comprobatórios do atendimento às características  específicas listadas no ítem 5 podendo ser os 
mesmos utilizados para a obtenção do Certificado de Aprovação - CA.  

 
Quantidade de amostras necessárias para a avaliação do atendimento a especificação técnica: 

 

Quantidade Material 

01 uma peça óculos de segurança com lente incolor 
01 uma peça óculos de segurança com lente escura cinza. 
01 uma peça Óculos de segurança com lente fotossensível 
 

Notas: 

1) Devem ser consideradas aplicáveis as últimas revisões dos documentos comprobatórios 
das características específicas listadas no item 5 desta Especificação Técnica, na data de 
solicitação de cotação; 
 



 

 
 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS No 

          
1.096 

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA NO TRABALHO 

ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES CORRETIVAS 
 

Data: 18/01/2018 
Revisão : 00 
18/01/2018 

GET/SGT/DSTG 

Responsável: Eng. Sérgio Moacir Floriani 

Visto: 
Amilton Bizi Jr. 4 

 

 
2) Nos aspectos não cobertos por esta especificação, prevalecem as exigências das normas 

citadas no item 3 desta Especificação Técnica; 
 

3) O EPI deve possuir Certificado de Aprovação – CA, emitido por órgão oficial (MTE), válido, 
para a data de fornecimento de cada óculos;  
 

4) O fornecedor deve manter a validade do CA, certificados e laudos; 
 

5) O fornecedor deverá apresentar os laudos ou relatórios dos ensaios do material fornecido 
conforme a norma técnica ANSI Z 87.1 emitidos por laboratório nacional reconhecido e 
credenciado pelo DSST do Ministério do Trabalho, de acordo com os métodos de ensaios 
previstos pelas normas indicadas, utilizados para a obtenção do CA; 

 
6) Os relatórios de ensaios, providenciados pelo fornecedor, deverão conter, no mínimo, as 

seguintes informações: 
a) Nome ou marca comercial do fabricante; 
b) Indicação de norma técnica e instrumento de medição ou metodologia do ensaio; 
c) Datas de início e término dos ensaios; 
d) Identificação do laboratório onde os ensaios foram executados; 
e) Condições ambientais do local dos ensaios; 
f) Nome e assinatura do responsável pelo ensaio. 

 
 

7. CORDÂO DE SUPORTE  
 
O produto deverá ser fornecido com cordão de tecido ou silicone para fixação nas hastes dos 

óculos e prover suporte de segurança contra quedas.  
 
 

8. MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

O produto deverá possuir um manual de instruções de utilização, redigido em português, contendo 
informações sobre uso correto, limitações e proibições de uso, manuseio, guarda, conservação, 
limpeza, higienização adequada do produto, dicas de manutenção, validade e vida útil. 

 
 

9. EMBALAGEM 
 

O produto deverá ser fornecido com estojo para transporte, confeccionado em material resistente 
com tampa ou fechamento total do estojo e passador para fixação ao cinto e uma flanela de 
microfibra para limpeza das lentes e armação.  
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10. CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 
O produto deverá ter garantia por um período de 06 (seis) meses a partir da data da entrega. 
 
 

11. DESENHO ILUSTRATIVO DO ÓCULOS DE SEGURANÇA 
 

 

 
12. OBSERVAÇÕES: 

 

 A utilização de materiais similares aos exigidos nesta especificação somente será permitida se 
autorizada pela COPEL – Área de Segurança do Trabalho. A análise por parte da COPEL está 
condicionada à consulta prévia pelo Proponente e deverá ser encaminhada por escrito e em 
tempo hábil; 
 

 A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas 
segundo as normas de aquisição da COPEL. 


