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1. OBJETIVO 

Fixar as características mínimas para fornecimento de botas abaixo do joelho fabricadas em couro, equipamento 
destinado a proteção individual para empregados que desempenham suas atividades em ambientes agressivos.   
 

2. DEFINIÇÕES 
 
Calçado isolante elétrico projetado e construído com sola  e salto não condutivo, resistente ao choque , de forma 
que a sola externa do calçado possa fornecer uma fonte secundária de proteção de resistência ao choque 
elétrico, para o ossuário, contra os perigos  de um contado acidental com circuitos elétricos energizados.  
EPI destinado também à proteção do empregado que trabalha em ambiente sujeito a intempéries, riscos leves, 
contra agentes abrasivos e escoriantes, risco de animais . 
 

3. CONDIÇÕES GERAIS  
 
3.1. Descrição geral: 

 
Calçado de segurança tipo bota de cano longo para eletricista (ou bota abaixo do joelho), confeccionado em 
couro hidrofugado preto, com solado isolante e, fechamento com cadarço no topo, sem componentes metálicos. 

 
3.2. Acabamento:  
O calçado deverá ter bom acabamento, sem falhas no couro ou no solado. 

  
3.3. Identificação:  
O número do C.A., a data de fabricação e a identificação do fabricante deverão ser estampadas em alto relevo, 
de forma bem visível, no cano da bota. 
 
3.4. Condições de garantia: 

• 06 (seis) meses a partir da certificação da entrega.   
• No recebimento, somente serão aceitas as botas com data de fabricação máxima de 30 dias anteriores 

ao da entrega. 
  

4. COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO E CARACT ERÍSTICAS TÉCNICAS 
O proponente deverá enviar à COPEL a amostra para testes juntamente com o CA –CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO  e Laudos técnicos comprovando a realização dos ensaios efetuado e discriminando os valores 
verificados nos testes. 

Deverá ser fornecida cópia do documento original do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho – 
C.A., juntamente com a apresentação das amostras. Estes serão confirmados através do site do MTE, 
www.mte.gov.br. 

Deverá ser fornecida cópia do laudo original de ensaios segundo as respectivas NBRs, expedido por 
laboratório credenciado, para emissão dos C.A. pelo Ministério do Trabalho, juntamente com a apresentação 
das amostras. 

Deverá ser fornecida cópia do laudo original de ensaios comprovando a característica do couro  
HIDROFUGADO, expedido por laboratório credenciado. 

Deverá comprovar por laudo original de ensaios a caraterística de resistência  ao escorregamento conforme 
solicitação do DSST/SIT/Mte. 

As condições de fornecimento da documentação e dos laudos com os ensaios citados devem ser 
atendidas para que se dê sequência ao processo de a valiação técnica.  

4.1. Condições de garantia: 
• 06 (seis) meses a partir da certificação da entrega.   
• No recebimento, somente serão aceitas as botas com data de fabricação máxima de 30 dias 

anteriores ao da entrega. 
4.2. Embalagem: 

• Conforme manual de Logística  de Suprimentos da COPEL 
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5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

O fabricante/proponente deverá encaminhar  uma amostra, com cópia do respectivo CA (Certificado de 
Aprovação) ao setor de Segurança do Trabalho, para avaliação técnica. 
 
5.1. Material: 

• Vaqueta hidrofugada de primeira qualidade, curtida ao cromo, resistente ao corte e costuras 
seladas internamente; 

 
5.2. Espessura: 

• 2,0 a 2,2 mm 
 

5.3. Cor: 
• Preta 

 
5.4. Palmilha  

• Palmilha de construção em couro natural, com espessura 2,5 mm, sistema Strobel, tendo 
sobreposta palmilha de conforto em E.V.A. com tratamento anti fungo e bactericida. 
 

5.5. Biqueira: 
• Estrutural,  Plástica, confeccionada em polipropileno ou resina termoplástica. 

• A biqueira deverá oferecer resistência mecânica a queda de objetos, devido a utilização do calçado 
em áreas com atividades sujeitas a impactos;  

• A biqueira tipo plástica não deve apresentar ressalto interno. 
 

5.6. Solado: 
• Mono ou bidensidade, multifuncional, isolante, anti-derrapante, moldado em peça única em 

poliuretano injetado diretamente no cabedal e, sem ressalto entre a zona do salto e na zona 
dianteira (zona do enfranque), com sistema  de absorção de impacto na região do salto,   

• Resistência a escorregamento em piso cerâmico e piso de aço contaminado com glicerol (óleo)- 
SRC 

 
5.7. Forração:  

• Revestimento da gáspea interna, com couro natural nas laterais e na parte frontal do calçado, para 
maior conforto dos pés e absorção do suor. 

 
5.8. NORMAS BASE 

• NBR ISO 12576 – Determinação da resistência do solado à passagem da corrente elétrica . 
• NBR ISO  20345  - Equipamento de proteção individual  para calçados-Calçado de segurança 
• NBR ISO 20347 - Equipamento de proteção individual   - Calçado ocupacional 

 
5.9. Cano:  

• Longo confeccionado em couro hidrofugado, sem forração. 
• Comprimento com medidas da palmilha até o final do cano, conforme tabela 2 . 
• Com cadarço para amarração horizontal, na extremidade superior. 
• Sem ilhoses metálicos 

 
6.  CÓDIGO COPEL PARA O MATERIAL: 
Tabela 1 

NUMERAÇÃO CÓDIGO COPEL 

36 15015115 

37 15015119 

38 15015143 

39 15015147 



 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS N.º 
 

1.050 
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO  
BOTA CANO LONGO  

 

Data: 15/09/2006 Revisão: 04 
28/08/2015 

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

Pág. 3/3 

 

40 15015171 

41 15015175 

42 15015178 

43 15015212 

44 15015216 

45 15015240 
46 15015244 

 
7. OBSERVAÇÕES: 
A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas segundo as normas da 
aquisição da Empresa. 
 
Tabela 2 
 
MEDIDAS (EM CENTÍMETROS) PARA COMPRIMENTO DO CANO 
 
Nº 36 Nº 37 Nº 38 Nº 39 Nº 40 Nº 41 Nº 42 Nº 43 Nº 44 Nº 45 Nº 46 
38,5  39,0 39,5 40,0  40,5  41,0  41,5  42,0  42,5 43,0 43,5 
* comprimento do cano com tolerância de 1cm 
 
8. FIGURA ILUSTRATIVA: 

                                                                                                                    
 


