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1. OBJETIVO 
Estabelecer as características mínimas para o fornecimento de Conjunto Impermeável para uso dos 
empregados da COPEL. 

 
2. DEFINIÇÃO 

Conjunto Impermeável, composto por japona e calça, é parte do uniforme destinado a prover proteção 
contra intempéries e umidade proveniente de operações com o uso de água. 

 
3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Vestimenta tipo conjunto que se destina ao uso durante as atividades diárias nas áreas de trabalho da 
COPEL pelos empregados. 

 
4. NORMA BASE 

• ABNT NBR 15292/2013 –Artigos confeccionados – Vestuário de Segurança de Alta Visibilidade . 
� BS 3546 : 1977 – Tecidos revestidos para vestimentas resistentes à água. 
� BS 3424:1973 – Determinação da resistência à Penetração de líquidos (método 19), Procedimento 

CETIM – LCPP-PE- 1115 
� NBR 11912/01- Resistência a tração 
� NBR 15292:2013 –Fator de luminância para tecidos fluorescentes. 
� NBR 10591/08 – Determinação de gramatura do tecido que compõe a vestimenta. 
� NBR ISO 105 C06 – Solidez de cor a lavagem doméstica 

 
 
5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
  
5.1 Tecido 
 

a) Tecido composto por fios de 100% Poliamida, plano, revestido com PVC, composto de fios de 
filamentos sintéticos, contínuos, lisos isentos de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais. 
 

b) Tecido impermeabilizado  na face interna da vestimenta, em todas as suas costuras, que devem ser 
seladas, através de fitas termoplástica  mantendo a mesma  impermeabilidade do tecido. 
 

c)  Na cor LARANJA, fluorescente, conforme NBR 15292/2013. 
 

d) Deverá ter boa maleabilidade e conforto. 
 

e)  Gramatura total do tecido com tratamento : 180 g/m2 ±5% 
 

f) O tecido deverá ser resistente a higienização doméstica através de agentes químicos de limpeza, 
conforme NBR 105 C06 

 
5.2  Zipper 
Em poliéster, na cor branca. 
  
5.3  Velcro 
Fecho em velcro de 16mm, na cor branco. 
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5.4  Elástico 
Resistente 
 
5.5  Faixa refletiva 
 

a) ) Todas as faixas refletivas deverão ser costuradas e impermeabilizadas internamente, de modo a não 
afetar a capacidade de impermeabilização da vestimenta.  

b) De alta visibilidade sendo a visibilidade classe 3, conforme norma NBR 15292/2013 
c) Cor cinza 
d) Largura 50 mm. 
e) Deve possuir identificação do fabricante na própria faixa refletiva em uma das faces e por meio de  

etiqueta fixada no equipamento (jaqueta e calça). 
 
NOTA: 
– Nos aspectos não cobertos por esta especificação técnica, prevalecem as exigências das    normas citadas 

no item 4 e portarias válidas do Ministério do Trabalho e Emprego. 
– Devem ser consideradas aplicáveis as últimas revisões dos documentos listados acima contados da data 

limite de apresentação das propostas. Poderá ser aceito em caráter excepcional a revisão anterior dos 
documentos listados acima desde que esta revisão tenha sido feita até seis meses contados da data limite 
de apresentação das propostas e que  os parâmetros não comprometam a segurança da vestimenta. 

 
6. AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS 
O fornecedor deve submeter amostras das vestimentas de proteção individual à aprovação da COPEL, dentro 
dos padrões estabelecidos nesta especificação técnica. 
 
Quantidades de amostras necessárias para avaliação do atendimento a especificação técnica. 
 
• 01(um) conjunto impermeável, tamanho (G), com faixa refletiva 
• 01(um) conjunto impermeável, tamanho (XG), com faixa refletiva 
 
6.1 Documentos necessários para avaliação  
  
a) Certificado de aprovação (CA).  
Registro do Certificado de Aprovação nº do(s) deve(m) estar na japona e na calça juntamente com a etiqueta. 
Documentação válida correspondente a vestimenta impermeável de proteção individual emitido pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), conforme exigido pela Norma Regulamentadora NR-06. 
Obs.: a atualização da data de validade do CA deste EPI deve atender a Portaria SIT nº 194, de 07 de 
dezembro de 2010. 
 
b) Cópia de Laudo Técnico com a determinação das características referentes ao tecido: 
- Laudo de identificação da gramatura referente à norma NBR 10591/08 
- Laudo de resistência à exposição aos agentes de limpeza citados. 
- Laudo Técnico com resultados dos ensaios  determinação da resistência a tração (N) referente à norma NBR 
11912/01 
- Laudo Técnico com resultados dos ensaios determinação da resistência à penetração de líquidos referente à 
norma BS 3424:1973. 
- Laudo Técnico indicado no Certificado de Aprovação, resultados dos ensaios resistência a passagem de água,  
referente à norma BS 3546:1977 
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c) Cópia de Laudo Técnico com a determinação do índice de retroflexivo da faixa refletiva (original ou cópia 
autenticada), conforme item 6 na NBR 15292:2013. 
d) Laudo de tecido laranja fluorescente referente à norma NBR 15292/2013 
 
 
6.2 Valores mínimos de referência  

 
Tabela de Ensaios 

Ensaios Normas 
 

Sentido de 
tecelagem 

Condições de tecido 
para o ensaio 

Resultado dos ensaios 

Parâmetros 
para o ensaio 

Índice 

Resistência à 
tração 

NBR 11912/01 Trama  Superior à 400N 

Urdume Superior à 600N 

Fator de 
luminância de 
cor fluorescente 

NBR 15292:2013   Laranja 
fluorescente 

Mínima de 
0,40 

Determinação da 
resistência à 
penetração de 
líquidos 

*BS  3424:1973 Face direita Método 19 ou método 
29A(método de baixa 
pressão. 

Sem penetração 
ou filtração de 
água para o 
lado externo do 
cone. 

100 

Determinação de 
gramatura 

NBR 10591/08   180g/m² ± 5% 100 

Solidez de cor a 
lavagem 
doméstica 

NBR ISO 105 
C06 

   4/5 

* Método utilizados que se referem à norma BS 3546:1977. 

Determinação do 
índice de 
reflexão 

ABNT NBR 
15292 

- Largura 50 mm  Conclusivo 
de acordo 
com o 
método de 
ensaio 

      
 

6.3  Observações 
 

Os relatórios de ensaios conforme série adotada e providenciados pelo fornecedor, deverão conter, no mínimo, 
as seguintes informações: 
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• Nome da marca comercial do fabricante da confecção ou proponente; 
• Indicação de norma técnica e instrumento de medição ou metodologia do ensaio quando aplicável; 
• Identificação do laboratório onde os ensaios foram executados; 
• Nome e assinatura do responsável pelo ensaio. 
• Devem ser fornecidos cópias autenticadas dos documentos que comprovem desempenho dos materiais 

conforme estabelecidos em regulamentos por meio de documentação técnica. 
• Os relatórios dos ensaios  e os laboratórios nacionais  acreditados pelo Mte exceto o refletivo. 
• Os relatórios dos ensaios devem ser feitos em laboratórios nacionais acreditados pelo Inmetro. 
• Devem ser fornecidos cópia do ensaio da faixa refletiva e poderá ser em nome do   fabricante da faixa 

refletiva . 
 

• Toda a documentação necessária deverá ser apresentada juntamente com as amostras. 
 
 
7. ENSAIO DE ROTINA NO RECEBIMENTO 
 
7.1 Inspeção visual 
A inspeção visual irá verificar os seguintes aspectos e características, de acordo com as seções aplicáveis 
desta especificação: 

• Material e acabamento (item 10); 
• Tipo e qualidade das costuras; 
• Identificação; 
• Logomarca 
• Acondicionamento. 

 
7.2 Verificação dimensional 
• Comparação com as dimensões das vestimentas de proteção conforme tabela de medidas (item 10.5.2). 
 

Plano de amostragem para ensaios de rotina 
 

Tabela 01 
Tamanho do lote Inspeção visual 

Verificação dimensional 

Amostragem dupla 
Nível de Inspeção I 

NQA – 2,5% 

Amostra Ac Re 

Sequência Tamanho 

Até 90 - 5 0 1 

91 a 500 1ª 13 0 2 

2ª 13 1 2 

501 a 1200 1ª 20 0 3 

2ª 20 3 4 
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1201 a 3200 1ª 32 1 4 

2ª 32 4 5 

 
Observações: 
1) NQA : Nível de Qualidade aceitável 

Ac – número de aceitação: número máximo de unidades rejeitadas da amostra que permite a 
aceitação do lote. 
Re – Número de rejeição: número mínimo de unidades rejeitadas da amostra que implica a 
rejeição do lote. 

2) Procedimentos para amostragem dupla: ensaiar, inicialmente, um número de unidades igual ao 
da primeira amostra amostra obtida na tabela. Se o número de unidades defeituosas 
encontrado estiver compreendido entre Ac e Re (excluídos esses valores), deverá ser ensaiada 
a segunda amostra. O total de unidades defeituosas encontradas, depois de ensaiadas as duas 
amostras, deve ser igual ou inferior ao maior Ac especificado, para permitir a aceitação do lote. 

3) A aceitação do lote e/ou a dispensa de execução de qualquer ensaio: 
Não eximem o fornecedor de responsabilidade de fornecer o material de acordo com os 
requisitos desta especificação; 
Não invalida qualquer reclamação posterior a respeito da qualidade do material e/ou da 
fabricação. 

 
 
8. CONDIÇÕES DE GARANTIA E RASTREABILIDADE 
O fornecedor deve dar garantia de reposição contra quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas de 
proteção ofertadas, 06(seis) meses contados a partir da certificação da entrega, como: 

• Rasgos; 
• Encolhimento ou alongamento; 
• Deslocamento e manchas; 
• Rompimento de costuras; 
• Defeitos de confecção. 

 
9. EMBALAGEM 
Conforme manual da Superintendência de Logística de Suprimento da COPEL. 
 
10.CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO 
 
10.1. Jaqueta 
 

a) Deverá ser de primeira qualidade. 
b) Fechamento frontal através de zíper devidamente protegido por sistema Over Lap e acabamento em 

fecho velcro em toda a extensão do zíper. 
c) O sistema Over Lap deverá estar posicionado próximo ao zíper, de modo a prover proteção adicional 

contra infiltração d’água. 
d) As mangas devem ser compridas. 
e) Deve possuir capuz, sendo acondicionado na gola com sistema de fechamento. Deve ser  de  mesmo 

material e cor da japona. 
f) O capuz deverá ser ajustável por cordel passante e presilhas de regulagem variável, de modo a permitir 

um perfeito ajuste. 
g) A manga poderá ser do tipo raglan ou com cava reta,  permitindo amplo movimento dos braços. 



 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Nº 
 

1.006 
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO 
CONJUNTO IMPERMEÁVEL  

 
  

 

Data:     
20/02/2006 

Revisão: 13, 
01/04/2015 
Marcus 

Responsáveis: DGE/SRH/CPGH 
Marcus Geraldo de Drusina Voos 
                         

     
 Pág.  6/12 

 

h) O punho deverá ser com fechamento total com elástico. 
i) Deverá possuir sistema de ventilação, nas costas e na frente, de modo a diminuir a condensação de 

umidade no seu interior. 
j) Deverá ter forração em tela de poliester nas costas e na frente.. 
k) k)A Barra da cintura deverá ser ajustável por cordel passante e presilhas de regulagem variável, de 

modo a permitir um perfeito ajuste. 
l) Deverá possuir faixa refletiva posicionada conforme descrito abaixo: 

a. - Em toda a circunferência do tóxax, localizada próximo ao sistema de ventilação (frente 
e    costas), conforme desenho 2. 

b. - Em toda a circunferência dos braços, localizado entre o ombro e o cotovelo (altura do  bíceps), 
conforme desenho 2. 

m) As dimensões deverão ser conforme tabela 2. 
 

10.2. Calça 
 

a) Deverá ser de primeira qualidade, sem braguilha, com costura tipo fole no gancho ou sistema  outro 
equivalente de reforço entrepernas.  

b) A cintura deverá ser com elástico e ser ajustável por cordel passante e presilhas de regulagem variável, 
de modo a permitir um perfeito ajuste. 

c) Deverá possuir faixa refletiva em toda a circunferência das pernas, localizada na altura da panturrilha 
(entre o zíper e o joelho), conforme desenho 2. 

d) Abertura na boca :  tipo fole e com elástico. 
e) Regulagem da abertura do fole com zíper (para possibilitar o vestir da calça sem retirar os 

calçados).Comprimento do zíper de 26 cm ±  10% e largura da base do fole de 10 cm ± 10%. 
f) As dimensões deverão ser conforme tabela 3. 

 
10.3. Costuras e solda 
 

a) Deve ter o mesmo fator de impermeabilidade que o tecido. 
b) Deverão ser duplas e não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios. Será aceito também 

processo de costura feito através da união das peças através de overloque de cinco fios e após 
pespontada externamente através de maquina reta de costura. As costuras não devem incomodar o 
usuário no uso.  

c) Deverão ser planas, a fim de evitar enrugamentos no decorrer do uso e das lavagens. 
d) A cor e tom dos aviamentos aparentes (linhas, etc), não devem contrastar com a do tecido, salvo onde 

indicado. 
e) As bainhas e barras deverão ser em costura dupla. 
f) Não deverá contrastar com a cor laranja. 

 
10.4. Acabamento 
 

a) O acabamento deverá ser perfeito, com inspeção de limpeza final. 
b) O produto não deverá ficar retorcido após uso sucessivo. 
c) O conjunto impermeável deverá receber limpeza de fios e linhas excedentes das costuras. 
d) As bordas aparentes deverão ser protegidas com vedação especial, de modo a evitar a infiltração 

d’água. 
e) O produto não deverá apresentar desfiamento do tecido nem o esgarçamento das costuras. 
f) As bordas do tecido deverão  ser um artigo de superior qualidade, com fino acabamento e ótimo 

aspecto. 



 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Nº 
 

1.006 
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO 
CONJUNTO IMPERMEÁVEL  

 
  

 

Data:     
20/02/2006 

Revisão: 13, 
01/04/2015 
Marcus 

Responsáveis: DGE/SRH/CPGH 
Marcus Geraldo de Drusina Voos 
                         

     
 Pág.  7/12 

 

g) Pelo lado interno do conjunto não deverá haver rebarbas ou partes salientes que possam gerar 
desconforto ou irritação na pele do usuário. 

h) h)A vestimenta deverá apresentar repelente a água na face externa da vestimenta. 
 
10.5. Dimensões 

Os conjuntos impermeáveis deverão ter as medidas, em centímetros, constantes das tabelas a seguir: 
10.5.1 Jaqueta 

Tabela 02 

MANEQUIM PEQUENO 
(P) 

MÉDIO 
(M) 

GRANDE 
(G) 

E. GRANDE 
(XG) 

EE. GRANDE 
(XXG) 

TÓRAX 64,0 67,0 70,0 74,0 78,0 
MANGA 
RETA 

63,0 65,0 67,0 69,0 71,0 

MANGA 
RAGLAN 

77,0 79,0 84,0 87,0 91,0 

COMP. 
TOTAL 

75,0 77,0 79,0 82,0 83,0 

Observações.:   
   
1. As barras e bainhas deverão ser de 2 cm. 
2. As medidas das mangas são feitas com a barra feita. 
3. Tolerância = ± 1 cm 
4. Gola com fechamento em velcro com 5cm de largura e com as seguintes medidas de altura 
(fechada): - frente 7 cm (±0,5 cm) e  atrás 11 cm (±0,5 cm). 

 
  10.5.2. Calça 

Tabela 03 

MANEQUIM PEQUENO 
(P) 

MÉDIO 
(M) 

GRANDE 
(G) 

E. GRANDE 
(XG) 

EE. 
GRANDE 

(XXG) 
ILHARGA(perna)  105,0 106,0 108,0 109,0 112,0 

CINTURA 48,0 53,0 58,0 63,0 67,0 
ENTREPERNAS 70,0 77,0 79,0 82,0 81,0 

BOCA 24,0 26,0 27,0 29,0 30,0 
 Observações.:     
1)   As barras e bainhas deverão ser de 2 cm. 
2) Tolerância = + 1 cm 
3)  As medidas da cintura são feitas com o elástico todo esticado. 
4)  As medidas da ilharga são feitas com o cós e com a barra feita. 
5)  As medidas da entrepernas são feitas com a barra feita 
 

 10.6. Marca símbolo e logotipo 
  a) A Marca Símbolo e logotipo devem ser na cor preta aplicados serigraficamente sobre o tecido. 
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b) As tintas aplicadas na serigrafia não poderão descorar, apresentar manchas ou descontinuidades 
após sucessivas lavagens. 
c) Devem ser confeccionados conforme desenho 1. 
d) Devem estar posicionadas na japona conforme desenho 2, sendo no lado esquerdo dianteiro na 
altura da cava. 
 
 
 

 
                          

Desenho 1 – Símbolo e Logotipo 
 
10.7. Bolsa para transporte 

 Deve ser do mesmo tecido e cor do Conjunto , no formato de envelope, medindo 29 x 24 cm (± 0,5 
cm) deverá possuir um fole de 3 cm  de largura com fechamento por um botão de pressão plástico  na 
parte dianteira. 
 

10.8. Identificação 
 
Cada peça do conjunto impermeável deverá trazer, internamente, etiquetas com as seguintes informações: 

a) Nome do fabricante (razão social). 
b) Número (tamanho do manequim). 
c) Identificação do tecido. 
d) Nome do  fabricante do tecido (razão social). 
e) Identificação da faixa refletiva 
f) Número do Certificado de Aprovação – CA (jaqueta e calça) 

F

D

E

F

40,0 mm

44,0 mm

07,0 mm

57,0 mm

39,0 mm

51,0 mm

D

E

B

A

39
,0

 

51,0 

40,0 

44,0 

C 7,
0 

57
,0
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g)  Instruções de uso e conservação do conjunto por meio de  etiqueta ou folheto individual encartado, 
considerar as recomendações de lavanderia. 

 
10.9. Condições de garantia 
 

• 6 (seis) meses a partir da certificação da entrega. 
 
11. COMO MEDIR 

CONJUNTO IMPERMEÁVEL

Velcro para 
fechar a aba 
que protege 
o zíper

Faixa 
refletiva

Faixa 
refletiva

Cintura com elástico total e 
ajuste com cordel

Punho com 

elástico

Capuz com 
elástico

Zíper Boca com 
regulagem com 
ziper (fole)

Na barra ajuste 
com cordell

Gola com 
fechamento em 
velcro

 
Desenho 2 – Modelo do conjunto  
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DIMENSÕES DO 
CONJUNTO IMPERMEÁVEL

CINTURA

BOCA

ILHARGA

ENTRE
PERNAS

COMPRIMENTO

MANGA

TÓRAX

Gola com 
fechamento

 
                         Desenho 3 – Indicação das dimen sões do conjunto  

CONJUNTO IMPERMEÁVEL

Sistema de Ventilação 

Disponível na frente e nas costas da jaqueta

* O processo de ventilação será avaliado, 
durante os testes das amostras

 
Desenho 4 – Sistema de ventilação da jaqueta 
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CONJUNTO IMPERMEÁVEL

Sistema de Ventilação 

Disponível na frente e nas costas da japona

* O processo de ventilação será avaliado pela segurança 
do trabalho durante os testes das amostras

 
 

Desenho 5- Ilustrativo 
 
 

  12. CÓDIGOS COPEL 
TAMANHO CÓDIGO COPEL 

P 15012989 
M 15007750 
G 15007754 

XG 15007758 
XXG 15012947 

 
13. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE – NORMAS SÉRIE I SO-9000 

É recomendável que os fornecedores desenvolvam ações voltadas para Gestão da Qualidade de modo que os 
materiais e produtos fornecidos à COPEL atendam aos padrões mínimos de qualidade exigidos, com base nas 
normas da série ISO- 9000 (NBR série 9000) no que julgado aplicável. 
No processo de produção deve ser minimizada ou evitada a geração de impactos ambientais negativos 
 

14. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – NORMAS S ÉRIES ISO-14000 
É recomendável que os fornecedores desenvolvam, também, políticas de proteção ao meio ambiente, 
fomentando culturas e ações ecológicas quanto aos processos fabris de materiais e produtos fornecidos à 
Copel, com base nas normas de série ISO- 14000 (NBR ISO 14000). 
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15. OBSERVAÇÕES 
• A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas segundo as normas 
de aquisição da Empresa; 
• A cor e tom dos aviamentos aparentes (botões, linhas ,etc.), não devem contrastar com a do tecido, salvo 
onde indicado; 
• A área de Segurança  do Trabalho da Copel efetuar a avaliação do produto objeto desta especificação 
técnica. 
 
 

 
 
 

 
 


