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1. OBJETIVO   

     
 Esta especificação tem por objetivo fixar as características mínimas exigíveis na fabricação e no 

recebimento de ESCADAS DE FIBRA DE VIDRO destinadas a trabalhos com eletricidade. 
   

2. DEFINIÇÕES 
 Equipamento destinado a permitir o acesso aos planos elevados de trabalho.  

 
3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

É composta das seguintes partes: montantes compostos de fibras de vidro, degraus, longarinas, 
moitão e corda, catraca, suporte de apoio, guia braçadeira, sapata e tirante. 
 

4. NORMA BASE 
NBR ABNT 1010 a 1020 
ANSI A 14.5 – 1992 
 

5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
 
    5.1 DIMENSÕES 
      As dimensões estabelecidas para as ESCADAS DE FIBRA DE VIDRO serão as seguintes: 

TIPO 

COMPRIMENTO DISTÂNCIA ENTRE 
DEGRAUS 

(mm) 

LARGURA 
INTERNA ENTRE 

MONTANTES 
(mm) 

FECHADA ABERTA 

EXTENSÍVEL 

4.000 
(mínimo) 

7.000 
(mínimo) 

300 

290 
(mínimo) 

4.400 
(máximo) 

7.400 
(máximo) 

330 
(máximo) 

SINGELA  4700 300 320 

 
      5.2  PESO 
             O peso máximo admissível para a escada de fibra de vidro extensível será de 26 kgf e para 
escadas singela 14 kgf.  
 

 5.3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
As ESCADAS DE FIBRA DE VIDRO EXTENSÍVEIS deverão ter as seguintes características 
mínimas: 
a) Montantes em perfil tipo “U” não condutivos, fabricados com fibra de vidro, conforme norma 

ANSI A 14.5 de alta resistência mecânica e elétrica, com pintura à base de epóxi, na cor 
laranja, não higroscópica e com proteção aos raios ultravioletas; 

 
b) Pintura, nas cores alternadas em amarelo e preta nas laterais da seção base da escada 

extensível e na singela, começando na parte inferior até a altura de 1.500 mm, em faixas de 
iguais dimensões, com 150 mm de largura e 45o de inclinação em relação ao montante; 

 
c) Degraus de alumínio extrudado com estrias antiderrapantes, de seção circular ou em “D”; 
 
d) Degraus fixados em suportes de alumínio com encaixe prensado, evitando furos diretos nos 

montantes; 
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e) Anéis de proteção nas extremidades dos degraus das escadas extensíveis, para evitar 

desgaste provocado pela catraca; 
 

f) Roldanas de içamento, uma na parte superior e, outra  na parte inferior da seção base (parte 
fixa) localizadas no centro do degrau (escadas extensíveis) e, galvanização zincagem por 
imersão a quente (a fogo). 

 
g) Corda de poliester (escada extensível); 

 
h) Catracas em alumínio (escada extensível); 

 
i) Sapatas fixas de borracha sintética, altamente resistente à abrasão, fixadas com porcas de 

aço auto-travantes; 
 

j) Suporte ou Cinta de apoio em náilon trançado e reve stido em neoprene vulcanizado ou 
correia lonada flexível. Para as escadas extensívei s, deverão ser providas de duas 
chapas metálicas fixadas através de rebites conforme desenho figura 07. 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 suportando a escada , conforme a 
inclinação recomendada (1/4 L) o suporte tenha toda sua área apoiada. 
 

k) Terminais de polietileno para alinhamento e deslizamento das escadas, fixados com porcas 
de aço auto-travantes; 

 
l) Na parte fixa da escada, no extremo inferior, deverá existir um degrau adicional, com a 

finalidade de apoio, para facilitar o trabalho de suspender e recolher a parte móvel; 
 

m) Na parte fixa da escada, no extremo inferior, deverá existir um batente em borracha 
sintética/polietileno que impeça que a parte móvel, ao ser recolhida, desça até o piso. Este 
batente deverá estar em uma posição ligeiramente superior ao degrau adicional e deverá ser 
fixado com porcas de aço auto-travantes; 

 
6. AVALIAÇÃO DA AMOSTRA 

Conforme o  item 7.3  
 

7. ENSAIO DE ROTINA DE RECEBIMENTO 
7.1  AMOSTRAGEM PARA ENSAIO 

• Serão ensaiadas 15% das peças que compõem o lote. 
• O lote fornecido não será aceito se houver 20% de rejeição do total das peças 
ensaiadas. 

 
7.2 INSPEÇÃO 

• A inspeção será feita nas dependências do fabricante , na presença do 
inspetor da COPEL, salvo acordo diferente no ato da encomenda. 
• O fabricante deverá propiciar ao inspetor, os meios necessários e suficientes 
para a comprovação de que os equipamentos estão de acordo com a presente 
especificação. 
• O fabricante deverá comunicar com 15 dias de antecedência a data em que as 
escadas estarão prontas para inspeção. 

 
7.3  ENSAIOS DE RECEBIMENTO 
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• Verificação do Acabamento 
    Serão verificadas as condições descritas no item 5.3 

 
• Verificação das Dimensões 

    Será feita uma comparação entre as dimensões da escada e os valores constantes nos 
itens 5.1 e 5.2, com tolerância de ±±±± 100 mm no comprimento . 

 
Verificação do Funcionamento (escada extensível) 
   Deve ser realizada da seguinte forma: 
a) A escada fechada (sem as seções estendidas), é colocada na posição vertical. Eleva-

se a seção móvel (parte superior) da escada até a altura máxima, somente com a 
utilização da corda. Não deve ser observada qualquer dificuldade nesta operação. O 
deslizamento deve ser suave, tanto na subida, quanto na descida (ver FIG. 01); 

b) Repete-se a operação com a escada formando um ângulo de 45o com o plano 
horizontal. Os resultados devem ser os mesmos do ensaio anterior (ver FIG. 02); 

c) Os ganchos da catraca devem funcionar perfeitamente em cada degrau, ficando 
absolutamente imóveis, de modo a garantir a segurança do usuário, mesmo quando 
bruscamente sacudida. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                      FIG. 01                                                              FIG. 02 

90o 45o 
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•   Resistência dos Degraus (para escadas extensíveis  e singelas) 
A escada a ensaiar deverá ser posicionada na horizontal, apoiada pelos dois montantes, 
em dois cavaletes. Uma carga de 300 daN é aplicada e mantida estaticamente no meio 
do degrau, durante 10 minutos, não devendo apresentar rachadura nem deformação 
permanente (ver FIG. 03). 
                                           1000 mm 
 
 
 
 
                                                                                                            1500 mm 

                                         F 
 
 
 
                                                                     FIG. 03 
 
 
 

• Verificação da Montagem  (para escadas extensíveis e singelas) 
Cada seção da escada extensível deve ser posicionada na horizontal, apoiada por um 
dos montantes em dois cavaletes, colocados a 300 mm das extremidades da escada (ver 
FIG. 04). 
Aplica-se uma carga de 50 daN durante 10 minutos, no meio do vão da seção em teste. 
A escada não deverá ter a sua estrutura afetada após a retirada da carga. 
A deflexão máxima permitida será de 1/150 do comprimento do vão de teste. 
A deflexão máxima residual permitida, medida 5 minutos após a retirada da carga, será 
de 1/1000 do vão de teste. 

 
                                     L/2                                         L/2 
 
    300 mm                                                                                  300 mm  
 
 
 
 
 
                                                                                                                           1500 mm 
 
                                                         F 
 

                                                             
                                                                         FIG. 04 
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• Resistência Mecânica 
A escada totalmente estendida deve ser posicionada na horizontal, apoiada pelos 
montantes em dois cavaletes, colocados a 300 mm das extremidades da escada (ver 
FIG. 05). 
Aplica-se uma carga de 80 daN, no meio do vão da escada, durante 10 (dez) minutos, 
não devendo ocorrer qualquer deformação ou ruptura. 
 
 
                                          L/2                           L/2 
 
             300 mm                                                             300 mm 
 
 
 
                                                                                                             1800 mm 
                                                          F 
 
                                                
                                                  
                                                 FIG. 05 

 
 

Ensaio Elétrico (para escadas extensíveis e singela) 
A escada totalmente estendida deve ser posicionada na horizontal, apoiada pelos 
montantes em dois cavaletes isolados, colocados a 300 mm das extremidades da escada 
(ver FIG.06). 
Aplica-se uma tensão de 50.000 volts / 60 Hz em uma distância de 150 mm durante um 
minuto.  

 
 
                                      Fonte de tensão 
 
              Fita metálica      
     

     300 mm                                                                   300 mm 
 
 
 
                                                                          150 mm                                               900 mm 
 
 
                                                          Suportes isolados 
 
                                   
 
                                                              FIG. 06 
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• Cinta de apoio ( Conforme item 5.3 letra j) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDEIROLA DE SINALIZAÇÃO BANDEIROLA DE SINALIZAÇÃO 
 

 
• BANDEIROLA DE SINALIZAÇÃO 

 

 
 

   Chapas metálicas galvanizadas 
 
          FIG. 07 
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8. CONDIÇÕES DE GARANTIA E RASTREABILIDADE 
Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
Cada escada deverá ter gravadas, com caracteres de 25 mm de altura, na parte externa de um 
montante, de cada seção, antes do envernizamento, as seguintes informações: 

a) Nome do fabricante ou marca comercial; 
b) Marca e logotipo da COPEL; 
c) Mês e ano de fabricação; 
d) Número de série e do lote de fabricação. 

 
9. EMBALAGEM 

Conforme manual da Superintendência de Logística de Suprimento da COPEL. 
As escadas deverão ser embaladas individualmente, contendo: 

a) Proteção em papelão nos montantes; 
b) Proteção em plástico em toda a escada; 
c) Termo de garantia  e; 
d) Manual de manutenção e conservação da escada . 

 
10. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 

O proponente deverá comprovar possuir em fábrica laboratório específico para realizar os testes de 
aceitação ou de avaliação técnica do equipamento.  
O proponente por ocasião da avaliação técnica, caso a COPEL julgar necessário, poderá ser 
realizada a avaliação industrial da fábrica. 
 

11. COMO MEDIR E TESTAR 
Conforme itens 5 e 7.3 
 

12. CÓDIGOS DA COPEL 
20006430 – Escada, extensível de fibra; 4,00 x 7,00 m. 
20011463 -  Escada singela de 4,70 m. 

 
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 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). 

 
15. OBSERVAÇÕES 

Roldanas : a quantidade de duas roldanas para diminuir os esforços para o operador. 
A utilização de materiais específicos a este equipamento deve atender a especificação técnica  . 
A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas segundo 
as normas da aquisição da Empresa. 
A COPEL necessita de, no mínimo, 25 dias para efetuar a avaliação técnica do produto objeto desta 
especificação técnica.  


