
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO

Nº
1.051

CONJUNTO PARA ESCADA GIRATÓRIA COMPOSTA DE LANCE EM FIBRA DE VIDRO E KIT PARA 
ADAPTAÇÃO NA ESCADA GIRATÓRIA EM PERFIL METÁLICO.

1. OBJETIVO

 Esta especificação tem por objetivo fixar as características técnicas mínimas exigíveis na fabricação 
e no recebimento de conjunto composto de LANCE EM FIBRA DE VIDRO PARA ESCADA GIRATÓRIA 
ou seção extensiva  KIT  para adaptação e montagem em suportes giratórios de propriedade da COPEL 
destinadas a trabalhos com eletricidade.

2. DEFINIÇÕES  

Equipamento  destinado  a  permitir  o  acesso  aos  planos  elevados  de  trabalho.  É  composta  das 
seguintes partes:  montantes com perfis de reforço, degraus, moitão e corda,  catraca, suporte de 
apoio, roldanas deslizantes em poliéster.

       O sistema de escada giratória utilizando o lance em fibra de vidro deverá suportar uma 
eventual queda de uma pessoa trabalhando, engastada e presa pelo conjunto de segurança 
em altura.

    
3. CONDIÇÕES GERAIS

3.1 DIMENSÕES

      As dimensões estabelecidas para o LANCE EM FIBRA DE VIDRO PARA ESCADA GIRATÓRIA 
serão as seguintes:

TIPO COMPRIMENTO
(mm)

DISTÂNCIA 
ENTRE 

DEGRAUS
(mm)

LARGURA 
INTERNA 
ENTRE 

MONTANTES
(mm)

ALTURA DOS 
MONTANTES

(mm)

LANCE ÚNICO 4613 300 330 115

      3.2  PESO
             O peso máximo admissível para a escada de fibra de vidro extensível será de 28 Kgf.

      3.3  GARANTIA
 Garantia mínima de 12 (doze) meses

3.4 CÓDIGOS·
- 017172-7 –CONJUNTO COMPOSTO DE LANCE DE ESCADA EM FIBRA DE VIDRO E KIT 

PARA ADAPTAÇÃO NA ESCADA GIRATÓRIA

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

4.1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1.1 SEÇÃO EXTENSÍVEL deverá ter as seguintes características: Montada a partir de perfis 
fabricados  pelo  processo  de  pultrusão  em  resina  epoxy  reforçada  por  fibras  de  vidro,  com 
montante e corrimão, 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:

a) Longarinas  fabricadas  em  perfis  de  formato  oblongo  com  enchimento  de  poliuretano, 
pintados na cor laranja.
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b) Degraus fabricados em tubos de seção circular, pintados, com enchimento de poliuretano, 
com aplicação de produto  antiderrapante.  Degraus fixados em montantes,  evitando furos 
diretos nos montantes;

c) Roldana de içamento localizada no centro do degrau e,  galvanização com zincagem por 
imersão a quente (a fogo).

d) Catracas com gancho em aço

e) Roldana  de  nylon  instalado  no  montante  metálico,  para  o  sistema  deslizar  suavemente, 
diminuindo o atrito.

f) Corrimão fabricado em tubos pintados na cor laranja com enchimento de poliuretano, fixados 
à escada por placas de fiberglass com desenho que evite a sua interferência com a estrutura 
de aço da base, exerce a função principal de reforço sobre os montantes;

g) No  extremo  inferior  da  parte  fixa  da  escada,  deverá  existir  um  batente  em  borracha 
sintética/polietileno que impeça que a parte móvel, ao ser recolhida, desça até o piso. 

4.1.2–  KIT PARA ADAPTAÇÃO AO SUPORTE GIRATÓRIO/ESCADA BASE EM 
AÇO

Kit composto de:
16 roldanas em nylon; – KIT PARA ADAPTAÇÃO AO SUPORTE GIRATÓRIO/
ESCADA BASE EM AÇO

Kit composto de:
•16 roldanas em nylon;
•16 eixos em aço galvanizado com rosca 5/16” x 51mm, com sextavado 9/16”;
•Chapa de aço para suporte de roldanas de guia;
•02 roldanas em nylon injetado na cor preta, com buchas de bronze;
•02 eixos para roldanas de guia, fabricados em aço galvanizado com rosca 
3/8”, rosca interna de 1/4”, com sextavado de 5/8”;
•02 arruelas lisas de 3/8”;
•02 porcas parlock de 3/8”;
•02 parafusos com cabeiça chata de 1/4” x 1/2”;
•02 arruelas de segurança;
02 limitadores da escada extensiva.
•16 eixos em aço galvanizado com rosca 5/16” x 51mm, com sextavado 9/16”;
•Chapa de aço para suporte de roldanas de guia;
•02 roldanas em nylon injetado na cor preta, com buchas de bronze;
•02 eixos para roldanas de guia, fabricados em aço galvanizado com rosca 
3/8”, rosca interna de 1/4”, com sextavado de 5/8”;
•02 arruelas lisas de 3/8”;
•02 porcas parlock de 3/8”;
•02 parafusos com cabeiça chata de 1/4” x 1/2”;
•02 arruelas de segurança;
•02 limitadores da escada extensiva.

4.1.3 FABRICAÇÃO/MONTAGEM

Será enviado um lance metálico onde deverá ser montado um kit em fibra como protótipo 
para ser homologado pela Copel.
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Após a homologação da escada, os lances metálicos serão enviados ao fabricante pela 
Copel em tempo oportuno, respeitando o cronograma de entrega. Todos os kits deverão ser 
montados nos lances metálicos pelo fabricante. 
Por ser de fabricação artesanal e também de fornecedores diferentes, os lances metálicos 
poderão apresentar pequenas variações nas medidas. Por este motivo, todos os lances 
serão enviados ao fornecedor dos kits para montagem e possíveis ajustes.
Caso haja necessidade, os lances em fibra poderão ter variações nas medidas para se 
adequar aos lances metálicos.
As despesas de envio e retorno das escadas para a Copel, serão por conta da Copel.

4.1.4 Cada escada antes do envernizamento deverá  conter gravação, com caracteres de 25 mm 
de altura, na parte externa de um dos montantes, de cada seção, 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.

            4.1.5 EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
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.

4.1.6 - ADESIVOS DE INSTRUÇÕES

O conjunto deverá ser provido de adesivos com instruções de segurança para a utilização do 
equipamento

A(s) placa(s) deve(m) ser confeccionada(s) em material leve e resistente ao tempo. 
As marcações devem ser gravadas de forma indelével, permanente e legível.

           4.1.6 - GARANTIA
 Deverá ser fornecido certificado de garantia de no mínimo 12 meses a contar 
da entrega.

Deverá fornecer ainda:

• Manual  de  instruções  em  português  para  adaptação  e  montagem  das 
escadas nos suportes giratórios;
•  Certificados de ensaios.

4.2  TESTES DE ACEITAÇÃO
 4.2.1  AMOSTRAGEM PARA ENSAIO

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

2.2.4 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.
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• O fabricante deverá comunicar com 15 dias de antecedência a data em que as escadas 
estarão prontas para inspeção.

4.2.3 ENSAIOS DE RECEBIMENTO
• Verificação do Acabamento
    Serão verificadas as condições descritas no item 4.1.1

• Verificação das Dimensões
•   Resistência dos Degraus 

A escada a ensaiar deverá ser posicionada na horizontal, apoiada pelos dois montantes, 
em dois cavaletes. Uma carga de 300 Kgf é aplicada e mantida estaticamente no meio do 
degrau, durante 10 minutos, não devendo apresentar rachadura nem deformação, ou 
flecha residual na parte superior a 50/L, onde l comprimento do degrau (ver FIG. 03).
                                           1000 mm

                                                                                                            1500 mm
                                         F

                                                                     FIG. 03

• Deflexão dos Montantes
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 500 kgf 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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• Ensaio Elétrico 
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

2.3.4 - TESTES DE HOMOLOGAÇÃO

- Teste no ponto crítico com carga estática do carro com a escada giratório parte metálica 
(propriedade da COPEL) e escada, posicionando a escada no ponto mais desvaforável: 
gradativamente são aplicados as cargas com peso de 20 em 20 Kgf até ao máximo de 180 
Kgf, verificando a deflexão no ponto de maior esforço e, verificando se há fadiga de material.

- Teste de carga estática: gradativamente são aplicados as cargas com peso de 20 em 20 Kgf 
até ao máximo de 180 Kgf, verificando a deflexão no ponto de maior esforço e, verificando se 
há fadiga de material.

- Teste dinâmico com queda livre de 110 kgf em altura de 60 cm, mediante inclinação ou 
angulação maior possível, simulando condições de trabalho.

 5.0 OBSERVAÇÃO:
• A  utilização  de  materiais  similares  aos  especificados  neste  manual,  somente  será 

permitida sob consulta e aprovação prévias da COPEL DGC/SRH/DSET, 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 do Trabalho da COPEL necessita efetuar a avaliação do produto 
objeto desta especificação técnica, para fins de homologação.

• O  fornecedor  deverá  disponibilizar  área  de  testes,  equipamentos  apropriados  para 
simular queda de corpo de prova (boneco)
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• Deverão  ser  realizados  testes  com  um corpo  de  prova,  simulando  a  queda  de  um 
eletricista trabalhando na pior situação da escada, em ângulo lateral. O eletricista em 
situações normais trabalha com o cinto de segurança ancorado na linha de vida (corda). 
Como referência para o teste de desempenho dinâmico, consultar a NBR 14626:2000 do 
cinto pará-quedista.

5.1 NORMA DE REFERÊNCIA :  AMERICAN NATIONAL STANDARD – ANSI A14.5-1992 OU última 
revisão.

EXEMPLO DE ESCADA MONTADA NO PERFIL DO VEÍCULO:

    

 

SEGUE DESENHO DA ESCADA GIRATÓRIA EM FIBRA:
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