
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Nº

1.029
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO

ESCADA DE MADEIRA

1. OBJETIVO
Fixar as características mínimas exigíveis na fabricação e no recebimento de escadas de madeira 
destinadas a trabalhos em eletricidade, e estabelecer os procedimentos para ensaio armazena - 
mento, transporte, uso e conservação deste equipamento.

2. DEFINIÇÕES
Equipamento destinado a permitir o acesso aos planos elevados de trabalhos. É composta das 
seguintes partes: montantes, degraus, longarinas, moitão e corda, catraca, suporte de apoio, guia 
braçadeira, sapata e tirante.

2.1 Nomes Modificadores e codificação
• Singela de Madeira.

- 420605-3 => Escada singela de madeira 3,70 m
- 420606-1 => Escada singela de madeira 4,90 m

• Bandeirola de Sinalização
- 4202058 => Bandeirola de sinalização 300x300 mm

2.2 Montantes
Peças onde são fixados os degraus.

2.3 Degraus
Peças de seção transversais retangulares fixadas perpendicularmente aos montantes.

2.4 Longarinas
Peças inteiriças ou não,  que,  coladas entre  si,  constituem os montantes de uma escada de 
madeira.

2.5 Escada Simples ou Singela
Escada portátil, de comprimento fixo, não auto-sustentável, constituído de uma única seção. O 
comprimento da escada é designado pelo comprimento total do montante.

2.6 Suporte de Apoio
Peça que tem a finalidade de apoiar a escada ao poste e impedir a sua rotação em torno do 
mesmo.

2.7 Sapata
Peça de borracha antiderrapante colocada nos extremos inferiores dos montantes.

2.8 Tirante
Peça destinada a evitar o deslocamento relativo dos montantes da escada (empenamento) por 
descolamento dos degraus.

2.9 Espiga
Encaixe dos degraus nos montantes.

3. CONDlÇÕES GERAIS

3.1 Material

3.1.1 Madeira
Deve ser de boa qualidade, seca, admitindo-se um teor máximo de umidade de 15%, isenta de 
lasca, racha, trinca transversal, nó, furo desnecessário, parte apodrecida ou branca, fibra reversa 
com inclinação do fio superior a 1 por 12, bordas agudas e livres de irregularidades.
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a) Montante  -  a madeira deve ser o Freijó (Córdia Goeldiana),  Pinho do Paraná (Araucária 
Angustifólia; Araucariáceas) ou Louro Pardo;

b) Degrau  -  a madeira deve ser de Cabriúva Vermelha (Myroxylon   Balsamun), Amendoim 
(Pterogyne  Nitens),  Peroba  do  Campo  (Paratecoma  Peroba;  Bignoniáceas)  ou  Marfim 
(Bakfourodendron Niedelianum).

3.1.2 Suporte de Apoio
Deve ser  de  náilon  revestido  de  neoprene  ou  correia  lonada  flexível.  Para  as  escadas 
extensíveis, deverão ser providas de duas chapas metálicas fixadas através de rebites conforme 
desenho anexo 4. A fixação do suporte de apoio aos montantes deverá ser inclinada (15 graus) 
em relação ao topo da escada, para que,  ao ser a escada encostada ao poste,  conforme a 
inclinação recomendada (1/4 L) o suporte tenha toda sua área apoiada, conforme desenho anexo 
4 (corte A-A).

3.1.3 Ferragens
a) Todas  as  ferragens  deverão  ser  de  aço  entre  os  tipos  SAE 1015  a  1030,  laminados, 

estampados  o  forjados,  com exceção  da  roldana  do  moitão  (item  3.2.  da  Especificação 
Técnica) e das molas da catraca (aço ABNT 1070 inoxidável);

b) As peças de aço deverão ser zincadas eletroliticamente (bicromatizadas) ou galvanizadas;
c) As ferragens não devem possuir cantos vivos e a superfície interna do gancho da  catraca 

deve ser completamente lisa;
d) Todas as partes metálicas e os acessórios deverão ser seguramente afixados por meio de 

rebites, ferrolhos ou parafusos.

3.1.4 Cola
a)  A cola utilizada para união das longarinas deve ser do tipo Fenol Resorcinol e proporcionar 

liga perfeitamente durável,  resistente às intempéries e com boa penetração em madeiras 
duras;

b)  A cola utilizada nos degraus deve ser a base de caseína de boa qualidade ou a base de 
P.V.A. (Anidro Polivinílico) com alta resistência a umidade;

c)  A cola a ser usada não deve ter prazo de validade superior a 6 (seis) meses da data de 
fabricação.

Nota:  Admitir-se-ão  outras  especificações  de  madeira  ou  cordas,  desde  que  sejam  ensaiadas  e 
aprovadas pela Empresa.

3.2 Peso
Escada singela 3,70 m - máximo 13,0 kg.
Escada singela 4,90 m - máximo 18,0 kg.

3.3 Dimensões
As escadas abrangidas por esta especificação deverão ter as dimensões citadas nas tabelas I e II.

3.3.1 Tolerância nas Dimensões
Admitem-se as seguintes tolerâncias nas dimensões:

• Comprimento da seção da escada = ± 30 mm
• Largura da escada = ± 2 mm
• Largura e espessura do montante = ± 1mm
• Encaixe das espigas nos degraus = ± 0,5 mm
• Largura e espessura do degrau retangular = ± 1mm
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• Distância entre degraus = ± 5 mm (centro a centro)

              TABELA I - DIMENSÕES PARA ESCADAS SINGELAS

COMPRIMENTO
(mm)

LARGURA
(mm)

MONTANTE
(mm)

DISTÂNCIA
ENTRE 
DEGRAUS
(mm)

DEGRAU
(mm)

ESPIGA
(mm)

M
O

N
TA

N
TE

S
IM

P
LE

S

3,70

4,90

390

390

25 X 70

25 X 70

300

300

40 X 23

40 X 23

40 X 15

40 X 15

M
O

N
TA

N
TE

 
LA

M
IN

A
D

O

3,70

4,90

390

390

32 X 70

32 X 70

300

300

40 X 23

40 X 23

40 X 15

40 X 15

3.4 Montagem

3.4.1 Emendas das Longarinas
a) Os chanfros ou emendas das longarinas devem ser perfeitamente ajustados e colados;
b) A distância entre a extremidade do montante e o primeiro chanfro de emenda não deve ser 

inferior a 800 mm;
c) No montante, a distância entre as emendas das longarinas deve ser no mínimo de 1000 mm;
d) Cada montante não deve ter mais que 3 (três) chanfros;
e) Em  cada  longarina  o  chanfro  deve  ter  a  extensão  correspondente  a  7  (sete)  vezes  a 

espessura dessa longarina, com tolerância de ± 2 mm, conforme Fig. 01.

 

Fig. 01 - Detalhe da Emenda da Longarina

3.4.2 A seção móvel (parte superior) da escada extensível deverá fixar-se na seção fixa (parte inferior), 
por sistema de catraca com ganchos e molas, e não por gravidade.

3.4.3 Os degraus devem ser perfeitamente ajustados aos furos dos montantes, ou seja, sem folga ou 
aperto excessivo, de modo a não comprometer a segurança das escadas.
Os degraus devem possuir  anéis metálicos,  sem rebarbas salientes,  para proteção das suas 
extremidades, para evitar desgaste provocado pelas catracas;
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3.4.4 Os furos dos montantes deverão ser localizados na linha central da face mais larga tendo uma 
seção  que  assegure  uma  perfeita  adaptação  das  espigas  dos  degraus,  as  quais  deverão 
atravessar o montante e nivelar com a face externa.

3.4.5 As espigas dos degraus deverão ser coladas nos furos dos montantes e poderão ser, além de 
coladas, seguras com pregos sem cabeça ou equivalente.

3.4.6 As extremidades das peças aparafusadas, após rigidamente ajustadas, deverão ser puncionadas 
ou rebatidas de maneira a evitar desaperto ou afrouxamento das ferragens. Os parafusos ou 
porcas não devem ficar salientes.

3.4.7 Todas as escadas, singelas, deverão possuir sapatas antiderrapantes, conforme anexo 11.

3.5 Acabamento

3.5.1 Toda a madeira empregada na fabricação das escadas deve ser aparelhada e lixada até se obter 
um acabamento liso, isento de farpas e de lascas.

3.5.2 Depois de completamente acabadas, as partes de madeira, antes da colocação das ferragens, 
devem receber duas demãos de selador incolor a base de Nitrocelulose, com 28% de sólidos na 
aplicação, viscosidade 35 seg. (copo funil 4, a 25° C), secagem rápida ou outro material que 
apresente qualidade e propriedades iguais ou superiores ao acima citado.  
Após a aplicação do selador, observar 24 horas de secagem. Após a secagem, a escada deve 
ser lixada com lixa para madeira número zero.

3.5.3 As escadas devem ser pintadas com duas demãos de verniz plástico de acabamento extra claro 
e de alta resistência às intempéries, a base de poliuretano com 55 % de sólidos, viscosidade 65 
seg.  (copo  funil  4,  a  25°  C)  e  boa  resistência  a  umidade,  ou  outro  material  que  apresente 
qualidade e propriedades iguais ou superiores ao citado acima.  
Após a aplicação da primeira demão de verniz e quando o mesmo estiver devidamente seco, lixar 
com lixa para madeira número zero, e, em seguida, aplicar a segunda demão de verniz.

3.5.4 Devem ser pintadas nas faces laterais externas dos montantes da escada singela e da seção 
bases da escada extensível, até a altura de 1.500 mm, começando da extremidade inferior, faixas 
de iguais dimensões, com 150 mm de largura e 45 graus de inclinação em relação ao montante,
alternando em amarelo e preto, As tintas sintéticas serigráficas, obedecerão ao padrão: 

• FABRICOLOR – amarelo brilhante – 202
    – preto fosco – 700

• ACRILEX – amarelo brilhante – 405    
                       – preto fosco – 402, ou similares, amarelo ouro e preto fosco.

3.5.5 As extremidades dos montantes devem receber acabamento com uma demão de zarcão ou 
equivalente.

3.5.6 Às  instruções  acima,  poderão  ser  acrescentadas  outras  técnicas  que  permitam  melhorar  a 
resistência da madeira ou sua vedação.

3.6 Identificação
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3.6.1 Cada escada fornecida de acordo com esta especificação deve ser identificada com caracteres 
de  25  mm  de  altura,  marcadas  a  fogo,  na  parte  externa  de  um  dos  montantes,  antes  do 
envernizamento, com as seguintes informações:

• Nome do fabricante ou marca comercial;
• Nome COPEL;
• Mês e ano de fabricação;
• Número de série e do lote de fabricação.

3.6.2 Na parte interna de um dos montantes,  cada escada deve conter plaqueta de identificação, em 
alumínio, com gravação em baixo relevo, do número de referência da escada (número de série) e 
comprimento.

3.6.3 A escada deverá ser fornecida com uma Bandeirola de Sinalização de trevira de 0,5 mm (KP 1000), 
na cor vermelho-alaranjado Munsel 10R5/12, com duas faces, com reforço, com dimensões de 
300 X 300 mm, conforme anexo 12 e  ETS 1.073

3.7 GARANTIA
 Garantia mínima de 12 (doze) meses

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

4.1 Resistência Mecânica
Deve ser comprovada como a seguir:

4.1.1     Deflexão dos Montantes
A deflexão dos montantes das escadas singelas e seções das escadas extensíveis, apoiadas na 
horizontal, pelos dois montantes e sob a ação de uma carga estática de 100 daN, conforme item 
6.3.8, não deve ser superior as respectivas deflexões por tipo de madeira. Os valores das flechas 
residuais não devem ultrapassar de 10% do valor da flecha medida com a carga aplicada. 
(f1 ≤ 0,1 f).

4.1.2 Verificação da Montagem
A escada singela ou qualquer seção da escada extensível, sob a ação de uma carga estática de 
50 daN, conforme item 6.3.5, não deve ter sua estrutura afetada após a retirada da carga.

4.1.3 Resistência dos Degraus
Os degraus da escada singela ou das seções da escada extensível, sob a ação de uma carga 
estática de 300 daN conforme item 6.3.4, não devem apresentar rachadura nem deformação 
permanente.

4.2 Revestimento de Zinco
As peças de ferro ou aço após serem zincadas devem ser submetidas ao ensaio do revestimento 
de zinco, de acordo com a NBR 7400, e atender as seguintes condições:
a) Cada peça deve suportar 06 (seis) imersões, sem apresentar sinais de redução da camada 

de zinco;
b) As arestas das peças devem suportar,  no mínimo 04 (quatro)  imersões,  sem apresentar 

sinais de desprendimento da camada de zinco.

5. INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM

5.1 Inspeção
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5.1.1 A inspeção, bem como todos os ensaios,  devem ser feitos nas instalações do fabricante, na 
presença do inspetor da Copel, salvo acordo diferente no ato da encomenda.

5.1.2 O fabricante deve propiciar aos inspetores meios necessários e suficientes para comprovação de 
que o equipamento está de acordo com a presente especificação.

5.1.3 O fornecedor deve comunicar com antecedência a data em que as escadas estarão prontas para 
inspeção.

5.2 Amostragem
Para cada tipo de ensaio realizado nas escadas será exigido um plano de amostragem, conforme 
abaixo.

5.2.1 Verificação do acabamento e verificação do funcionamento: Devem ser feitas de acordo com o 
plano de amostragem, formado conforme a NBR 5426 - TABELA III:
a) Plano de Amostragem   - Dupla;
b) Regime de Inspeção     - Normal;
c) Nível de Inspeção          - II;
d) NQA                               - 2,5%.

T A B E L A III

          PRIMEIRA AMOSTRA                    SEGUNDA AMOSTRA
QUANTIDADE DE
UNIDADES QUE
FORMAM O LOTE

QUANTIDADE DE
UNIDADES A
ENSAIAR

AC¹    Re¹
QUANTIDADE
DE UNIDADES
A ENASIAR

      AC²    Re²

      05   a  50 05 - 1 - - -

      51   a  150 13 - 2 13 1 2

     151  a  280 20 - 3 20 3 4

     281  a  500 32 1 4 32 4 5

5.2.2 Verificação  das  dimensões,  resistência  dos  degraus,  verificação  da montagem,  deflexão  dos 
montantes conforme TABELA IV.

T A B E L A  IV

QUANTIDADE DE 
UNIDADES QUE 

FORMAM O LOTE

QUANTIDADE DE 
UNIDADEDES A 

ENSAIAR
AC Re

02 a 20 1 - 1
21 a 40 2 - 1
41 a 90 3 1 2

91 a 150 5 1 2
ACIMA DE 150 6 2 3

AC - Número de peças defeituosas (ou falhas) que ainda permite aceitar o lote.
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Re - Número de peças defeituosas (ou falhas) que implica na rejeição do lote.

6 ENSAIOS

6.1 Ensaios de Tipo
a)    Verificação do acabamento;
b) Verificação das dimensões;
c) Resistência dos degraus;
d) Verificação da montagem;
e) Resistência mecânica da escada;
f) Deflexão dos montantes;
g) Comprovação do material especificado para as ferragens;
h) Comprovação da qualidade da madeira;
i) Resistência dos montantes e ferragens;
j) Ensaio de composição química do aço.

6.2 Ensaios de Recebimento
Os ensaios de recebimento são os mencionados no item 6.1, a exceção das letras “g”, “i”e “j” .

6.3 Execução

6.3.1 Verificação do Acabamento
Devem ser verificadas as condições descritas no item 3.5.

6.3.2 Verificação das Dimensões
Deve ser feita uma comparação entre as dimensões da escada e os valores constantes nas 
Tabelas I e II e item 3.3.2.

                                               

6.3.3 Resistência dos Degraus
a) Aparelhagem

• Cabo de aço com 6 mm de diâmetro;
• Dinamômetro, com capacidade para medir até 500 daN, erro inferior a 5% e ponteiro 

indicador de máxima;
• Máquina ou dispositivo capaz de aplicar a carga de modo progressivo e uniforme;

• Escala graduada em mm;
• Relógio;
• Roldana;
• Cavaletes com 1500 mm de altura.
b) A escada singela  ou seção da escada extensível  a ensaiar deve ser  posicionada na 

horizontal, apoiada pelos dois montantes, em dois cavaletes (Fig. 02).  Uma carga de 300
daN  é  aplicada  e  mantida  estaticamente  no  meio  do  degrau,  durante  10  minutos, 
observando o prescrito no item 4.1.3.
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Fig.02 - Ensaio de Resistência dos Degraus

6.3.4 Verificação da Montagem
b) Aparelhagem

• Ferro "T" com 600 mm de comprimento e 50 mm de largura;
• Tubular, com 600 mm de comprimento e um furo em cada extremidade;
• Toda a aparelhagem indicada em 6.3.4, item “a”;
b) A escada singela deve ser posicionada na horizontal, apoiada por um dos montantes em 

dois cavaletes, colocados 300 mm das extremidades da escada (Fig. 03);
c) Aplica-se uma  carga  de  50  daN durante  10  minutos  no  meio  do  vão  do montante 

superior; 

d) A seguir,  a mesma operação deve ser repetida, com a escada apoiada sobre o outro 
montante, observando-se o prescrito em 4.1.2.
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Fig.03 - Ensaio de Verificação da Montagem

6.3.5 Ensaio de Deflexão dos Montantes
a) Aparelhagem 

A mesma utilizada para o ensaio descrito em 6.3.5, item “a”;
b) A escada singela deve ser posicionada na horizontal,  apoiada pelos dois montantes, sobre 

dois cavaletes colocados a 300 mm das extremidades das escadas (fig. 04);
c) Aplica-se uma carga estática de 100 daN no meio do vão da escada ou seção da escada, 

durante 10 minutos, não devendo ocorrer deformação ou ruptura;
d) Ocorre uma flecha (f) para cada um dos montantes sob o peso próprio da escada, uma flecha 

(F) em cada montante sob a ação da carga de 100 daN e uma flecha residual (f1-f) para 
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cada montante tomada S minutos após a retirada da carga. A determinação das flechas 
pode ser feita por meio de uma escala fixada num suporte apoiado no chão e encostado 
no montante, de modo que as flechas sejam lidas diretamente;

e) As flechas devem obedecer às seguintes condições:

     onde:

• Flechas medidas em mm;
• f = flecha sob o peso próprio;

• f1 = flecha medida 5 minutos após a retirada da carga;
• F = flecha sob ação da carga;
• M = carga aplicada em N;
• D = espessura do montante em mm;
• C = largura do montante em mm;
• L = distância entre apoios em mm;
• F – f  = deflexão máxima admissível em mm;
• f1 – f = flecha residual;
• E = módulo de elasticidade à flexão da madeira em N/mm²:

 Freijó = 11.320 N/mm² ;
 Pinho = 11.000 N/mm² ;
 Louro  Pardo = 11.290 N/mm² .

• Os  valores  da  flecha  residual  não  devem  ultrapassar  10%  dos  valores  das 
flechas.  

 ( f1 ≤ 0,1 F)
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Fig. 04 - Ensaio de Deflexão dos Montantes

6.3.6 Ensaio de Comprovação da Qualidade da Madeira
a) Aparelhagem 

• Instrumento ótico com poder de ampliação de até 100 vezes;
• Vidros para lâminas;

• Ferramentas  de  corte  para  retiradas  de  tecido  da  madeira  para  montagem  das 
lâminas.

b) Da madeira  a  ensaiar  são retiradas duas seções com 1 mm de  espessura,  uma no 
sentido longitudinal  e a outra no sentido transversal  das fibras.  São preparadas duas 
lâminas, com cada uma das seções citadas, e levadas ao microscópio;

c) De uma amostra da mesma qualidade de madeira, já comprovada, são preparadas duas 
lâminas, uma de seção transversal e outra de seção longitudinal, ambas com 1 mm de 
espessura.  A qualidade da madeira será verificada por comparação, entre as lâminas da 
madeira de ensaio.

6.3.7 Ensaio de Composição Química do Aço
A composição do aço, teor de carbono, deve ser executado, de acordo com o especificado  na 
ASTM-E-350, em uma amostra fornecida pelo fabricante. Os valores encontrados, tanto para a 
dureza como para o teor de carbono, devem atender as especificações do item 3.1.4.

7. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

7.1 Aceitação de Tipo
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Se aceita o tipo quando todos os resultados dos ensaios relacionados no item 6.1 satisfizerem as 
condições desta Especificação.

7.2 Aceitação dos Ensaios de Recebimentos
Se aceita o lote cujas unidades foram aprovadas nos ensaios prescritos no item 6.2 e o número 
de unidades rejeitadas for menor do que o das tabelas de amostragem do item 5.

7.3 Garantia do Fabricante
a) A aceitação de um lote de escadas 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;

b) Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data de aceitação.  

8. PROTÓTIPOS

8.1 Apresentação
É facultado aos fabricantes de escadas de madeira cadastrados na Copel, a apresentação de 
protótipos  de  escadas  que  incluam  novos  procedimentos  ou  processos  tecnológicos  de 
fabricação, ou o emprego de novos tipos de madeira ou materiais.
O fabricante deverá apresentar cópia da licença obrigatória para o transporte e armazenamento 
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a 
procedência dos mesmos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema - DOF 

8.2 Características
Os protótipos apresentados devem, no mínimo, ter as características de segurança, qualidade, 
robustez e funcionalidade das escadas descritas nesta Especificação.

8.3 Depois  da  aprovação  do  protótipo,  e,  se  for  julgado  conveniente  pela  Empresa,  poderá  ser 
adquirido um lote de escadas iguais ao modelo aprovado, a título experimental, para uso nos 
serviços e comparação do seu desempenho com os tipos em uso.

9. DESENHOS ANEXOS
• Anexo 1 - Escada Singela de Madeira
• Anexo 3 - Escada de Madeira - Degrau Retangular (Detalhes)
• Anexo 4 - Escada de Madeira (Suporte de Apoio)
• Anexo 11 - Sapata Antiderrapante de Borracha para Escadas de Madeira
• Anexo 12 – Bandeirolas de sinalização - cor vermelho-alaranjado Munsel 10R5/12

Data: 20/02/2006 Revisão:09
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10. 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 ISO série 9000) no que julgado aplicável.
No processo de produção deve ser minimizada ou evitada a geração de impactos ambientais negativos.
Na homologação o fornecedor deverá apresentar orientação que indique alternativas para descarte ou 
reciclagem do material.

11. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE - NORMAS SÉRIE ISO-14000:
É recomendável  que os fornecedores desenvolvam, também, política 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).

12. OBSERVAÇÕES

• A  utilização  de  materiais  similares  aos  especificados  neste  manual,  somente  será 
permitida sob consulta e aprovação prévias a COPEL DGC/CST, por escrito e em tempo 
hábil;

• A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas 
segundo as normas da aquisição da Empresa;

• A área de Segurança Ocupacional da COPEL necessita de, no mínimo, 45 dias para 
efetuar  a  avaliação  do  produto  objeto  desta  especificação  técnica  para  fins  de 
homologação.

•  Para a aquisição de madeira ou para o projeto básico de serviços, obras e serviços de 
engenharia que incluam madeira considerar as seguintes exigências: 

 a)  Para  madeira  de  espécie  nativa,  seus  produtos  e  subprodutos:  apresentação 
juntamente  com  a  nota  fiscal,  do  DOF  e  do  comprovante  de  cadastramento  e 
regularidade junto ao CTF. 

 b)  Para  madeira  de  espécie  exótica,  seus  produtos  e  subprodutos:  apresentação 
somente da nota fiscal. 

 c)  Para produtos acabados de origem florestal  madeireira:  apresentação somente da 
nota fiscal. 
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ANEXO 12 –BANDEIROLA DE SINALIZAÇÃO
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Controle de revisões

Versão Início vigência Área e pessoa 
responsável Descrição das alterações

01 20/04/2011
DGC/CST
Marcus 

Dados técnicos  a  respeito  da  escada  de  madeira  extensível 
retirado da especificação.
Acrescentadas exigências da NAC 020206 /IAP - 020206-4 

02 19/08/2011 DGC/CST 8-Protótipos 
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