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1. OBJETIVO 
 
Estabelecer as condições mínimas para o fornecimento e recebimento de Equipamento 
de Proteção Individual – Meia bota para eletricista. 
 
2. DEFINIÇÕES 
 
Meia bota para eletricista  - Equipamento de proteção individual destinado a prover a 
proteção dos pés e tornozelos do usuário contra riscos de natureza leve, agentes 
abrasivos, escoriantes e proteção limitada contra choque elétrico. 
 
3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
• O cuidado e o uso adequado são essenciais para a segurança do empregado; 
• Devem ser inspecionadas visualmente sempre que utilizadas; 
• É proibido o uso sem cadarços ou desamarradas; 
• A durabilidade depende de fatores que envolvem o tipo de atividade, frequência de 

uso, cuidados do usuário, higienização e armazenamento adequado; 
• O calçado somente poderá ser utilizado com palmilha interna no local e somente 

poderá ser substituída por outra similar, fornecida pelo fabricante original do calçado. 
 
4. DESENHO ILUSTRATIVO DA MEIA BOTA – TIPO BOTINA P ARA ELETRICISTA 
 

Desenho 01 
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5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
5.1 Norma Base 
 
• NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual; 
 
5.2 Normas Aplicáveis 
 
• NBR 16603 – Equipamento de proteção individual - Calçado isolante elétrico para 

trabalhos em instalações elétricas de baixa tensão até 500 V em ambiente seco - 
Requisitos e métodos de ensaios; 

• NBR ISO 20344 - Equipamentos de proteção individual - Métodos de ensaio para 
calçados; 

• NBR ISO 20347 - Equipamento de proteção individual – Calçado ocupacional. 
 
6. CARATERÍSTICAS CONSTRUTIVAS  
 
Uso Eletricista – sem componentes metálicos e sem biqueira de 

aço. 
Calçado Ocupacional Classe I Tipo B 
Cor Couro preto – Vaqueta flor, natural hidrofugada. 
Solado Isolante 
Requisitos do Solado Estampada na zona do enfranque do solado 
Número e marca do 
fabricante 

Estampada no solado 

Certificado de Aprovação Estampada na lingueta ou no cabedal. 
Palmilha de Montagem Antiperfuro – Resistente a Perfuração 
Requisitos do Solado - 
Identificados 

OI - E – CR – SRC – P 

 
7. AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS 
 
O fornecedor deve submeter amostras da meia bota para eletricista à aprovação da 
Copel, dentro dos padrões estabelecidos nesta especificação técnica. 
Esta avaliação consiste na utilização dos materiais em campo, em simulação de 
atividades de rotina dos empregados, principalmente a ergonomia do calçado, através da 
verificação do conforto oferecido nas atividades críticas, como por exemplo, o uso com 
espora, escadas, intempéries e a resistência ao escorregamento. 
 
Quantidade de amostras necessárias para a avaliação do atendimento a especificação 
técnica: 
 

• 01 (uma) meia bota, tamanho 40; 
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8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVALIAÇÃO 
 

• Certificado de Aprovação (CA) correspondente à meia bota de segurança para 
eletricista, emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme exigido pela Norma 
Regulamentadora NR 06; 

• Certificado CTF IBAMA, comprovando que a empresa – fabricante está registrada 
no cadastro técnico federal de atividades poluidoras; 

• Deverão ser fornecidos relatórios de ensaios em vias originais, cópias 
autenticadas ou documentos fotocopiados de originais ou das cópias autenticadas, 
discriminando os valores verificados nos testes segundo as respectivas normas, 
expedidas por laboratório nacional ou estrangeiro acreditado pelo INMETRO, 
acompanhado da respectiva tradução juramentada, caso o original não seja 
redigido na língua portuguesa, utilizados para emissão dos certificados de 
aprovação pelo Ministério do Trabalho.  

• Comprovação das características de resistência a penetração de água, 
perfuração, escorregamento, corte, absorção de energia na área do calcanhar e 
isolante elétrico, dentre outros aplicáveis às respectivas normas indicadas no item 
5.2.  

 
Os relatórios de ensaios conforme série adotada e providenciados pelo fornecedor, 
deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: 
 

• Nome ou marca comercial do fabricante; 
• Indicação de norma técnica e instrumento de medição ou metodologia do ensaio 

quando aplicável; 
• Datas de início e término dos ensaios; 
• Identificação do laboratório onde os ensaios foram executados; 
• Condições ambientais do local dos ensaios quando aplicável; 
• Nome e assinatura do responsável pelo ensaio. 
• Documentos referentes ao Certificado de Aprovação (CA), certificados de garantia, 

orientação para descarte ou reciclagem do material, e manual de instrução para 
conservação e manutenção das vestimentas de proteção individual. 

• Toda a documentação necessária, conforme explicitado, deverá ser apresentada 
juntamente com a amostra. 

• Os relatórios dos ensaios apresentados de acordo com os métodos deverão ser 
conclusivos; 
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9. CONDIÇÕES GERAIS E TÉCNICAS 
 
9.1 Descrição 
 
Meia bota para eletricista, em couro preto, com solado isolante, sem biqueira de aço, sem 
ilhoses e componentes metálicos. 
 
9.2 Acabamento 
 
Os calçados devem ter bom acabamento, sem cantos vivos, falhas no couro ou no 
solado.  
A costura e travamento do cabedal com a língua em fole deve ser de modo que propicie 
resistência a passagem da água em situações de chuva durante as atividades normais 
do eletricista. 
  
9.3 Identificação 
  
Deverão estar estampadas em auto relevo de forma indelével na zona do enfranque do 
solado: 
 

• Certificado de aprovação – CA; 
• Data de fabricação; 
• Lote de fabricação; 
• Identificação do fabricante. 

 
O pictograma deve ser colocado na parte do cabedal, em cada pé do calçado, de forma 
permanente e indelével. Deve apresentar dimensões e cores conforme estabelecidos na 
NBR 16603. O pictograma deverá ser acompanhado do número da norma, da máxima 
tensão de uso (500 V) e do tipo de ambiente (SECO). 
 

 
 

Pictograma 
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9.4 Material 
 

• Vaqueta flor de primeira qualidade, curtida ao cromo; 
• Confeccionado em couro hidrofugado; 
• Com solado isolante; 
• Sem componentes metálicos. 

 
9.5 Espessura do couro 
 

• 2,0 ± 0,2 mm 
 

9.6 Cor 
 

• Parte externa – Preta; 
• Parte interna – raspa de couro natural - Preta ou cinza. 

 
9.7 Palmilha de Montagem  
 
Palmilha antiperfurante em material têxtil, sem componentes de metal, construído com 
fibras de aramida ou ceramida, aprovada pela ABNT NBR ISO 20.347:15, ou normas 
correlatas desta norma para resistência à perfuração, simbologia: (P), equivalente a 
1100N de resistência á perfuração. 
 
9.8 Palmilha de Limpeza (Sobre - palmilha)  
 

• Tipo: Removível 
• Material: Palmilha anatômica  a base de poliuretano poliéster com grande 

resistência à Hidrólise, com espessura na parte traseira (calcanhar) de 3 mm,  
parte plantar de apoio (frontal) 2 mm e parte bico frontal de 2 mm, medidas 
mínimas para os tamanhos de 33 a 46. Tolerância 1 mm. 

• Revestimento em tecido não-tecido com tratamento bactericida, fungicida, 
termoconformada anatomicamente e na parte superior com tecido cacharrel 
poliester na cor preta, cinza ou branca e fundo nas mesmas cores. 

• Deverá ser previsto 01 par de palmilha sobressalente em cada embalagem. 
 
9.9 Biqueira 

 
• Plástica (confeccionado em polipropileno) ou resina termoplástica (true-line). 
• A biqueira deverá oferecer resistência mecânica adequada aos trabalhos em 

áreas com eletricidade;  
• A biqueira tipo plástica não deve apresentar ressalto interno. 
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9.10 Solado Requisitos 
 

• Em bidensidade, bicomponente, injetado diretamente no cabedal, em 
poliuretano/ borracha e sem utilização de insertos; 

• Isolante, antiderrapante, moldado em peça única em poliuretano injetado 
diretamente no cabedal, e sem ressalto entre a zona do salto e a zona dianteira 
(zona do enfranque).  

• Deverá atender a altura e os ângulos indicados no item 04.  
• Ocupacional isolante elétrico (OI);  
• Com absorção de energia na área do calcanhar (E); 
• Cabedal resistente ao corte (CR); 
• Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com laurel 

sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol –óleo (SRC) 
• Resistencia á perfuração (P) – Palmilha de montagem; 
• Resistência a penetração de água (WRU) - não será utilizado na marcação do 

calçado isolante elétrico, somente comprovado através de laudo técnico destinado 
a proteger o cabedal do calçado de penetração e absorção de água. 

 
Obs: Os requisitos do solado OI – E - CR – SRC – P, deverão ser indicados no certificado 
de aprovação.    

 
9.11  Forração  
 

• Raspa de couro natural - espessura 1,2  ±  0,2 mm 
 
9.12  Língua 
 

a) Fole ou língua de dobras fixa e bem costurada no cabedal do calçado, evitando a 
penetração de água . 

 
b) Fole ou lingueta de dobras  até o último furo superior, com a ligação fixa no 

cabedal do calçado. 
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Foto 01 – Ilustrativo detalhes A e B 

 
9.13  Colarinho 
 

• Triplo, confeccionado na parte externa e interna em vaqueta vestuário.  
 

10  ENSAIOS DE ROTINA NO RECEBIMENTO 
 

a) Inspeção visual 
 

A inspeção visual irá verificar os seguintes aspectos e características das vestimentas 
de proteção individual: 
 

• Material e acabamento, de acordo com as seções aplicáveis desta especificação; 
• Tipo e qualidade das costuras, de acordo com as seções aplicáveis desta 

especificação; 
• Identificação conforme seção aplicável desta especificação. 

 
11 CONDIÇÕES DE GARANTIA E RASTREABILIDADE 

 
• 06 (seis) meses a partir da certificação da entrega.   
• No recebimento somente serão aceitos com data de fabricação máxima de 30 

dias anteriores a da entrega. 
 

12 EMBALAGEM 
 
O par de meia bota de proteção individual deverá ser entregue acondicionadas 
individualmente em embalagem plástica transparente e hermeticamente fechada ou 
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caixa adequada contendo instruções para manutenção e conservação e identificações 
do fornecedor.  
 
13 INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
 
O fornecedor deverá apresentar manual contendo as orientações para manutenção e 
conservação, bem como os procedimentos adequados para lavagens e pequenos 
consertos. 
Esse manual deverá acompanhar cada embalagem. 

 
14 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE- NORMAS SÉRIE ISO -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. 
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – NORMAS SÉ RIE 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). 
 
16 CÓDIGOS  COPEL 

 
NUMERAÇÃO CÓDIGO COPEL  

34 15018033 
35 15018051 
36 15017924 
37 15017929 
38 15017943 
39 15017947 
40 15017971 
41 15017975 
42 15018010 
43 15018014 
44 15018019 
45 15022117 
46 15018055 
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17 OBSERVAÇÕES 
 

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

• A área de Segurança do Trabalho da COPEL necessita de, no mínimo, 15 dias 
para efetuar a avaliação do produto e documentos, objeto desta especificação 
técnica. 

•  A COPEL poderá a qualquer momento verificar se o fabricante fornecedor 
desenvolve ações voltadas a políticas de proteção ao meio-ambiente e gestão de 
qualidade. 

• A COPEL poderá a qualquer momento verificar em laboratório independente se o 
fabricante/fornecedor atende as normas aplicáveis e principalmente a 
determinação da resistência do solado à passagem da corrente elétrica. 
 


