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1. OBJETIVO 
 
Estabelecer  as características  e os requisitos técnicos mínimos para o fornecimento de conjunto completo 
de vestimenta condutiva para uso em trabalhos ao potencial ou em linha viva, em Sistemas Elétricos de 
Potência com tensão nominal até 800 kV c.a. e ± 600 kV c.c. 
 
 
2. DEFINIÇÕES 
 
2.1 Conjunto completo de vestimenta condutiva 
 
O Conjunto completo de vestimenta condutiva é composto por jaqueta ou blusão com capuz, calça, luvas e 
meias, sendo todas as peças confeccionadas em material natural ou sintético com fibras integrais 
condutivas entrelaçadas, ou em camadas, fabricadas de modo a oferecer continuidade elétrica entre todas 
as partes da vestimenta e a redução dos efeitos do campo elétrico sobre o corpo humano. 
 
2.2 Material condutivo 
 
Material composto de fios metálicos ou substâncias condutivas não metálicas e fios naturais ou sintéticos 
proximamente tecidos, tricotados ou dispostos em camadas. 
 
2.3 Cinta condutiva de ligação equipotencial 
 
Cinta confeccionada em fita metálica ou do mesmo material da vestimenta, usada pelo trabalhador para 
conectar ou desconectar sua vestimenta do circuito energizado para estabelecer a equipotencialização. 
 
Nota 1:  Esta cinta condutiva não é um dispositivo de aterramento. 
 
Nota 2:  Os meios de fixar ou conectar a cinta condutiva ao potencial devem ser feitos de tal modo que em 
condições de emergência, por exemplo, uma queda, a cinta condutiva se desconecte. 
 
 
3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
Destina-se ao uso exclusivo durante a realização de atividades ao potencial ou em linha viva, em Sistemas 
Elétricos de Potência com tensão nominal até 800 kV c.a. e ± 600 kV c.c., por trabalhador devidamente 
capacitado e formalmente autorizado pela empresa. 
 
A jaqueta ou blusão com capuz deverá ser usada de forma totalmente fechada, com as mangas cobrindo os 
braços até os punhos. 
 
Não devem ser utilizadas outras peças de vestuário compostas de material sintético e sem características 
antichama sob a vestimenta condutiva. 
 
Antes de cada utilização, é recomendada a realização de testes de continuidade elétrica, bem como as 
demais recomendações do fabricante. 
 
 
4. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
4.1 Generalidades 
 
O conjunto completo de vestimenta condutiva deve constituir um conjunto eletricamente contínuo e estar em 
conformidade com a ABNT NBR 16135:2012  - Trabalhos em linha viva - Vestimenta condutiva para uso em 
tensão nominal até 800 kV c.a. e ± 600 kV c.c. (IEC 60895:2002, MOD). 
 



 

 

ESPECIFICAÇÃO  TÉCNICA 
N.º 

1083 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

VESTIMENTA CONDUTIVA 
 

Data de criação: 
04/01/2010 

Revisão: 05 
17/11/2015 

SRH/DGC/CPGH 
Marcus Geraldo de Drusina Voos Pág. 2/12 

 
 

Sempre que botões de pressão, zíperes, ganchos e olhais ou quaisquer outros métodos de fixação forem 
usados na confecção da vestimenta completa, deve-se assegurar que a condutividade elétrica da 
vestimenta não seja prejudicada. 
 
A cinta condutiva de ligação deve ser capaz de resistir às tensões mecânicas e elétricas previstas. 
 
4.2 Requisitos técnicos para o material condutivo 
 
O material usado na fabricação da vestimenta condutiva completa, deverá ser resistente à abrasão e ao 
rasgamento, além de possuir as seguintes propriedades: 
 

a) O material usado na vestimenta condutiva não pode inflamar e continuar a queimar quando exposto 
a uma fonte de ignição; 

 
b) O material usado para a vestimenta condutiva ou partes componentes deverá satisfazer a todos os 

requisitos de eficiência da blindagem, definidos pela NBR 16135:2012; 
 

c) Para assegurar que a eficiência e as propriedades de retardamento de chamas da vestimenta 
condutiva não se deteriore excessivamente depois de repetidas lavagens, o material deve ser 
submetido a dez ciclos de lavagem a seco de acordo com a ISO 6330 e/ou dez ciclos de lavagem a 
seco de acordo com a ISO 3175. Depois da conclusão dos dez ciclos de lavagem, a eficiência de 
blindagem e as propriedades de retardamento de chamas do material devem ainda satisfazer os 
requisitos especificados; 

 
d) Para fornecer proteção para o trabalhador contra as descargas com centelhamento, o espaçamento 

entre quaisquer componentes individuais de condução adjacente no material condutivo não poderá 
exceder a 5mm em todas as condições de uso normal, inclusive estiramento (como nos cotovelos 
ou joelhos); 

 
4.3 Requisitos específicos de cada parte da vestime nta condutiva 
 
4.3.1 Jaqueta ou blusão com capuz 
 
Deverão ser confeccionados com tecido condutivo e retardante à chama, resistente à abrasão e ao 
rasgamento.  
 
Deverão possuir mangas longas, dotadas de velcro retardante à chama para ajuste dos punhos. 
 
Deverão possuir marca símbolo e o logotipo da COPEL bordados na parte frontal da jaqueta ou blusão, do 
lado esquerdo, na altura do peito, conforme desenho abaixo: 
 

 
ATENÇÃO: a arte para a confecção deste logotipo está disponí vel em COREL DRAW 9.0 (.cdr).  
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A marca símbolo e logotipo deverão ser na cor laranja, correspondente na escala Pantone ao Laranja 165 – 
tinta Cromos G6700.  
As linhas utilizadas no bordado deverão possuir característica retardante à chama, não poderão descorar, 
apresentar manchas ou descontinuidades após uso sucessivo. 
 
Deverão possuir capuz em tamanho adequado, de forma que permita a sua utilização sobre o capacete do 
usuário. O capuz deverá ser dotado de cordão de ajuste fabricado no mesmo material da vestimenta 
condutiva ou de material com característica retardante à chama, proporcionando proteção para  a cabeça 
contra os efeitos do campo elétrico,  sem prejudicar ou limitar a mobilidade do usuário. 
 
Deverão possuir externamente, duas cintas condutivas de ligação, confeccionadas em fita metálica ou do 
mesmo material da vestimenta condutiva, sendo uma de cada lado, fixadas na linha da cintura, as quais 
deverão ser capazes de resistir às tensões mecânicas e elétricas previstas, além de garantir a 
equipotencialização entre a vestimenta condutiva e o ponto energizado. 
 
As cintas condutivas de ligação deverão ser acondicionadas em bolsos externos, confeccionados no mesmo 
material da vestimenta condutiva e com fechamento em velcro retardante à chama. 
 
Internamente, deverão ser dotadas de duas fitas condutivas, também fixadas na linha da cintura, para 
proporcionar a conexão elétrica entre a jaqueta ou blusão e a calça, de forma a garantir a  
equipotencialização de toda a vestimenta condutiva. 
 
Na parte inferior traseira da jaqueta ou blusão, também deverão possuir internamente velcro retardante à 
chama, para fixação da calça. 
 
Todas as costuras deverão utilizar linhas com característica retardante à chama, e deverão ser duplas em 
pontos correntes, com travetes em pontos de reforço.   
 
As jaquetas com capuz deverão possuir fechamento frontal através de zíper com característica retardante à 
chama, e acabamento através de botões de pressão, de forma que a condutividade elétrica da vestimenta 
não seja prejudicada. 
 
4.3.2  Calça 
 
Deverá ser confeccionada em tecido condutivo e retardante à chama, resistente à abrasão e ao 
rasgamento.  
 
Deverá ser dotada de cintos tipo suspensórios para sustentação da calça,  dispostos em formato paralelo na 
parte frontal, e cruzado (em X) nas costas, confeccionados em fitas de material elástico de alta resistência e 
retardante à chamas, com fechos de plástico reforçado e com engates rápidos, além de fivelas ou outro 
dispositivo que permita o ajuste da altura da calça. 
 
Deverá ser dotada de velcro retardante à chama para ajuste do tornozelo. 
 
Deverá ser dotada de dois pontos específicos, próximos à linha da cintura, para proporcionar a conexão 
entre as cintas condutivas da jaqueta ou blusão e a calça, de forma a garantir a  equipotencialização de 
toda a vestimenta condutiva. 
 
Externamente, na parte superior traseira da calça, deverá possuir velcro retardante à chama para fixação da 
calça à jaqueta ou blusão. 
 
Deverá possuir fechamento frontal através de zíper ou velcro com característica retardante à chama, e 
acabamento através de botão de pressão, de forma que a condutividade elétrica da vestimenta não seja 
prejudicada. 
 
Todas as costuras deverão utilizar linhas com característica retardante à chama, e deverão ser duplas em 
pontos correntes, com travetes em pontos de reforço.   
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4.3.3 Meias 
 
Deverão ser confeccionadas no mesmo material da vestimenta condutiva, ou tecido tricotado condutivo, 
com características retardantes à chama, e resistência à abrasão e ao rasgamento.  
 
Não poderão conter furos ou descontinuidades no tecido condutivo. 
 
As meias deverão ser confeccionadas no modelo tradicional, projetadas para oferecer conforto e mobilidade 
ao usuário.  
 
Todas as costuras deverão utilizar linhas com característica retardante à chama, e deverão ser duplas em 
pontos correntes, com travetes em pontos de reforço.   
 
4.3.4 Luvas 
 
Deverão ser confeccionadas no mesmo material da vestimenta condutiva, ou tecido tricotado condutivo, 
com características retardantes à chama, e resistência à abrasão e ao rasgamento.  
 
Deverão ser dotadas de reforço em material ignífugo nas palmas das mãos e nos dedos para melhorar a 
“pega” e aumentar a aderência e a resistência ao rasgamento, assim como para reduzir o desgaste e 
manter as características da blindagem elétrica.  
 
Deverão ser projetadas no modelo tradicional, de forma a oferecer conforto ao usuário e propiciar a maior 
facilidade de manuseio de ferramentas e equipamentos. 
 
Não poderão conter furos ou descontinuidades no tecido condutivo. 
 
4.3.5 Sacola ou bolsa de acondicionamento 
 
Sacola ou bolsa confeccionada em material resistente e com dimensões apropriadas para o perfeito 
acondicionamento e proteção de um conjunto completo de vestimenta condutiva.  
 
4.3.6 Peso máximo 
 
O peso máximo para o conjunto completo de vestimenta condutiva, incluindo todas as peças, deve ser de 
2,00 kg para o tamanho extra grande; 1,80 kg para o tamanho grande e 1,7 kg para o tamanho médio. 
 
 
5. CONFECÇÃO E ACABAMENTO DA VESTIMENTA CONDUTIVA 
 
A confecção deverá ser de primeira qualidade, de modo a obter-se um artigo de superior qualidade, fino 
acabamento e um ótimo aspecto visual. 
 
As peças da vestimenta não poderão apresentar desfiamento do tecido nem o esgarçamento das costuras. 
 
As bordas do tecido deverão ser chuleadas ou overlocadas. 
 
Os acabamentos deverão ser perfeitos, com inspeção de limpeza final. 
 
As peças da vestimenta não deverão encolher ou ficarem retorcidas, após sucessivas lavagens. 
 
As peças deverão receber limpeza de fios e linhas excedentes das costuras. 
 
As bordas aparentes deverão ser revestidas por costura tipo interlock. 
 
As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios, e deverão ser planas, a fim de evitar 
enrugamentos no decorrer do uso e das lavagens. 
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6. NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
A vestimenta condutiva deve obedecer ao disposto na ABNT NBR 16135  - Trabalhos em linha viva - 
Vestimenta condutiva para uso em tensão nominal até 800kV c.a. e ± 600kV d.c. (IEC 60895:2002, MOD). 
 
Conforme determina a ABNT NBR 16135:2012, a vestimenta condutiva deverá atender às seguintes normas 
técnicas: 
 

• IEC 60895:2002  -  Live working - Conductive clothing for use at nominal voltage up to 800 kV a.c. 
and +/- 600 kV d.c; 

• IEC 60456:2010  -  Clothes washing machines for houhehold use – Methods measuring the 
performance Value of Materials for Clothing; 

• ISO 3175 (all parts) Textiles – Professional – Professiona case drycleaning and wetcleaning of 
fabrics and garments; 

• ISO 6330:2012 – Textiles – Domestic washing and drying. 
 
Nota 1:   Devem ser consideradas aplicáveis as últimas revisões dos documentos listados acima, na data de 
solicitação de cotação. 
 
Nota 2:   É permitida a utilização de normas de outras organizações desde que elas garantam qualidade 
igual ou superior à assegurada pelas normas relacionadas acima e que não contrariem esta especificação 
técnica. 
 
Nota 3:   Nos aspectos não cobertos por esta especificação,  prevalecem as exigências das normas citadas 
no item 6. 
 
 
7. RELATÓRIOS E ENSAIOS 
 
Deverão ser fornecidos relatórios de conformidade, laudos técnicos ou certificados, em vias originais ou 
cópias autenticadas, emitidos por laboratório nacional credenciado ao MTE ou laboratório estrangeiro 
acreditado ao INMETRO acompanhado da respectiva tradução juramentada, comprovando que a 
vestimenta condutiva atende, item a item, a todos os requisitos da norma ABNT NBR 16135:2012, 
demonstrando inclusive, os valores obtidos em cada ensaio realizado. 
 
Durante o processo de análise para fornecimento Do conjunto completo de vestimenta condutiva, deverão 
ser analisadas as conformidades dos resultados contidos nos relatórios, laudos técnicos ou certificados, 
fornecidos pelos proponentes,  assim como na recepção e aceitação de qualquer produto, sendo que a 
COPEL se reserva o direito de efetuar testes adicionais para verificar o pleno atendimento às exigências 
desta Especificação Técnica. Neste caso, as despesas serão de responsabilidade: 
 

• da COPEL, se as unidades ensaiadas forem aprovadas; 
• do fabricante, em caso contrário. 

 
A aceitação dos produtos não invalida qualquer reclamação posterior da COPEL a respeito da qualidade 
e/ou fabricação do material. 
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8. DIMENSÕES 
 
8.1 Jaqueta ou blusão com capuz 

 
 
 

JAQUETA OU BLUSÃO (cm)  

TAMANHO COLARINHO TÓRAX ESPALDA CONTORNO 
DE CAVA MANGA COMPRIMENTO TOLERÂNCIAS 

 A B C D E F  
M  -  MÉDIO 23 58 48 25 64 76 ± 2 
L  - GRANDE 28 61 51 27 69 77 ± 2 
XL - EXTRA 

GRANDE 28 70 60 29 71 81 ± 2 

 
 

CAPUZ (cm)  
TAMANHO COMPRIMENTO LARGURA TOLERÂNCIAS 

 H I  
M  -  MÉDIO 40 25 ± 2 
L  - GRANDE 41 29 ± 2 
XL - EXTRA 

GRANDE 41 29 ± 2 

 
 
 

CINTA CONDUTIVA DE LIGAÇÃO (cm)  
(considerar a cinta estendida) 

TAMANHO COMPRIMENTO  LARGURA 
 G G 

M  -  MÉDIO 170 4   
L  - GRANDE 170 4  
XL - EXTRA 

GRANDE 170 4   

Obs: todos os valores são os mínimos exigidos.  
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8.2 Calça 

 
 

CALÇA (cm)  

TAMANHO CINTURA COXA GANCHO 
DIIANTEIRO 

GANCHO 
TRASEIRO 

ENTREPERNAS 
COM BARRA 

ILHARGAS 
SEM CÓS TOLERÂNCIAS 

 J K L M N O  
M  -  MÉDIO 45 30 31 41 73 102 ± 2 
L  - GRANDE 47 30 33 44 76 106 ± 2 
XL - EXTRA 

GRANDE 53 33 33 45 76 107 ± 2 

 
 
 

8.3  Meias 

 
MEIAS (cm)  

TAMANHO LARGURA DA CANELA COMPRIMENTO TOTAL COMPRIMENTO DA SOLA TOLERÂNCIA 
 A B C  

M  -  MÉDIO 16 37,5 30 ± 0,5 
L  - GRANDE 17 37,5 30 ± 0,5 
XL - EXTRA 

GRANDE 18,5 38 30 ± 0,5 

 



 

 

ESPECIFICAÇÃO  TÉCNICA 
N.º 

1083 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

VESTIMENTA CONDUTIVA 
 

Data de criação: 
04/01/2010 

Revisão: 05 
17/11/2015 

SRH/DGC/CPGH 
Marcus Geraldo de Drusina Voos Pág. 8/12 

 
 

8.4  Luvas 

 

 
 

LUVAS (cm)  

TAMANHO COMPRIMENTO 
TOTAL 

LARGURA 
ANTEBRAÇO 

COMPRIMENTO 
ANTEBRAÇO 

LARGURA 
DO PUNHO 

COMPRIM. 
DA PALMA 

COMPRIM. 
DO DEDO 

LARGURA 
DO DEDO 

 A B C D E F G 
 M  -  MÉDIO 33,5 14,5 15,5 9 10,5 8,5 3 
L  - GRANDE 37 15,5 16,5 10 11 9 3 

 XL - EXTRA 
GRANDE 40 16,5 18 10,5 12,5 9,5 3 

 
Observação: para as medidas A, B e C, admite-se uma  tolerância de ± 1 cm. 
 
 
9. AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 
 
O fornecedor deverá submeter uma amostra de cada peça da vestimenta condutiva do Tamanho “L”, para 
aprovação prévia da COPEL, juntamente com uma cópia do Certificado de Aprovação (CA), válido, 
correspondente ao conjunto completo de vestimenta condutiva, emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), conforme exigido pela Norma Regulamentadora nº 6. 
 
Também será realizada a análise de toda a documentação solicitada nesta especificação técnica, incluindo 
os relatórios de conformidade, laudos técnicos ou certificados solicitados no item 7 - RELATÓRIOS E 
ENSAIOS. 
 
9.1 Inspeção visual 
 
A inspeção visual deverá ser realizada verificando-se os seguintes aspectos e características de todas as 
peças que compõem a vestimenta condutiva: 
 

a) Integridade do material e acabamento, tipo e qualidade das costuras, de acordo com os itens 4 e 5 
desta especificação; 
 

b) Identificação, conforme item 12 desta especificação; 
 

c) Acondicionamento, conforme item 14 desta especificação; 
 

d) Embalagem, conforme item 15 desta especificação; 
 

e) Condições gerais para fornecimento, conforme ítem 13 desta especificação. 
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9.2. Verificação dimensional 
 
Deverão ser verificadas as dimensões de cada peça da vestimenta condutiva e comparadas com as 
respectivas dimensões estabelecidas no item 8 desta especificação. 
 
9.3. Avaliação Ergonômica 
 
Esta avaliação consiste na realização de testes da vestimenta em campo, em atividades de rotina dos 
empregados, onde deverão ser analisados os aspectos ergonômicos e de conforto durante o 
desenvolvimento das atividades. 
 
Serão verificados, entre outros aspectos, a facilidade de utilização, os aspectos ergonômicos e o 
comportamento da vestimenta condutiva nas seguintes situações: 
 

a) Facilidade  para vestir e retirar cada uma das peças da vestimenta; 
 

b) Facilidade de conexão e equipotencialização das peças e das cintas condutivas de ligação; 
 

c) Mobilidade e conforto para o desenvolvimento dos trabalhos de preparação, montagem e em linha 
viva. 
 

Durante a realização dos testes de campo serão avaliados os desconfortos relatados pelos usuários, como 
pressões demasiadas em determinadas partes do corpo (pernas, virilha, axilas, pescoço, ombros e braços), 
os ajustes de tornozelo e punhos, a força e as dificuldades exigidas para a abertura e o fechamento de 
velcro, zíperes e botões, facilidade de ajuste das cintas condutivas de ligação, a praticidade de uso, peso e 
acabamento da vestimenta condutiva.. 
 
Além dos itens já mencionados, também serão avaliados aspectos como a sensação térmica a cobertura 
total do corpo do usuário pela vestimenta condutiva e situações específicas solicitadas pela área usuária.  
 
Esta avaliação deverá ser formalizada pelos usuários e terá caráter reprobatório. 
 
9.4  Procedimentos para realização dos Testes 
 
A coordenação dos testes deverá ser realizada por representantes da área de Segurança do Trabalho. 
 
A realização dos testes de que trata o item anterior deverá seguir os seguintes procedimentos: 
 

a) A execução dos testes em campo deverá ser realizada por equipe com profissional(is) devidamente 
autorizado(s) para a realização de trabalhos ao potencial e em linha viva; 
 

b) O local para realização dos testes deverá ser nas próprias instalações da Copel (subestações, 
postes, redes de distribuição, torres, linhas de transmissão, usinas ou nas áreas destinadas para  
treinamento); 

 
c) Ao término da realização dos testes em campo, deverá ser preenchida uma ficha de avaliação do 

equipamento de segurança ou o Formulário de Acompanhamento – FAC, onde deverá ser emitido 
um parecer, com base na avaliação conjunta entre os integrantes da equipe, aprovando ou 
reprovando a vestimenta condutiva; 
 

d) Em caso de reprovação da vestimenta condutiva, deverão ser citados todos os pontos de não 
conformidade, de forma detalhada, para que o fornecedor/fabricante possa ter ciência das melhorias 
necessárias ou dos motivos da reprovação da mesma; 
 

e) O conjunto completo de vestimenta condutiva testado ficará de posse da área de Segurança do 
Trabalho até a conclusão do processo licitatório. 
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10. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
 
Durante a inspeção de recebimento do conjunto completo de vestimenta condutiva deverá ser comprovada 
a validade do Certificado de Aprovação –CA. 
 
 
11. CONDIÇÕES DE GARANTIA E RASTREABILIDADE 
 
O fornecedor deverá oferecer garantia total pelo produto no prazo de 12 meses, ou maior, quando 
especificado pelo fabricante, contra qualquer defeito comprovado, tanto do material quanto do processo de 
fabricação ou, nos casos em que as vestimentas testadas não atendam aos requisitos normativos desta 
especificação. Ex.:  
 

• Rasgos; 
• Encolhimento ou alongamento; 
• Desbotamento e manchas; 
• Rompimento de costuras; 
• Corrosões; 
• Queima dos aviamentos; 
• Defeitos no material ou na confecção. 

 
Para os casos citados acima, o fornecedor deverá assumir todas as despesas necessárias para a completa 
regularização de todas as pendências, incluindo a substituição de todas as vestimentas condutivas 
fornecidas, caso necessário. 
 
Os custos referentes a reparos, substituições e transportes de materiais serão de inteira responsabilidade 
do fornecedor, sem qualquer ônus para a Copel. 
 
 
12. IDENTIFICAÇÃO 
 
Cada peça da vestimenta condutiva deverá trazer, internamente, uma etiqueta contendo de forma legível e 
indelével, as seguintes informações: 
 

• Nome do fabricante (nome de fantasia ou razão social); 
• Identificação do tamanho do manequim em algarismo ou letras; 
• Identificação do tecido e sua composição; 
• Nome ou marca comercial do fabricante / fornecedor /Importador e CNPJ; 
• Data de fabricação (mês e ano) e lote; 
• Número do Certificado de Aprovação do MTE (CA); 
• Instruções de manutenção e conservação da vestimenta. 

 
As identificações deverão ser escritas de forma indelével e não poderão se apagar após sucessivas 
lavagens. 
 
Os locais onde serão fixadas as etiquetas em cada peça da vestimenta condutiva, de forma a permitir uma 
fácil identificação, estão definidos da seguinte maneira: 
 

• a etiqueta da jaqueta ou blusão deverá ser fixada logo abaixo do colarinho, no centro da parte 
traseira; 

• a etiqueta da calça deverá ser fixada junto ao cós, no centro da parte traseira; 
• as demais etiquetas, independentemente do tamanho e quantidade, deverão ser fixadas na parte 

interna de cada peça, permitindo fácil visualização e identificação, de forma que não causem  
desconforto ao usuário. 
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13. CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO 
 
13.1 Manual de Instruções e Operação 
 
Deverá ser fornecido junto com o conjunto completo de vestimenta condutiva, um manual contendo 
instruções em português, sobre o uso e conservação da vestimenta, manutenção, testes periódicos, 
recomendação, cuidados e  limitações de uso, e os riscos de seu uso indevido.  
 
No manual de instruções deverão constar todos os dados do equipamento, conforme exigem as respectivas 
normas de referência de cada equipamento, além do Certificado de Aprovação - CA. 
 
13.2 Validade e Vida Útil  
 
As informações referentes à vida útil e validade da vestimenta condutiva deverão estar dispostas de forma 
clara no manual de instruções dos equipamentos. 
 
Os equipamentos deverão ter uma vida útil de, no mínimo, 5 (cinco) anos, considerando a sua correta 
utilização. 
 
 
14. ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE  
 
O acondicionamento deverá ser feito em sacola ou bolsa apropriada, a fim de garantir o transporte 
adequado e a conservação do produto. 
 
A sacola ou bolsa para acondicionamento deverá permanecer permanentemente fechada, limpa, isenta de 
suor, poeira, manchas, lama, ou qualquer outro poluente, afastada de materiais pontiagudos, ásperos, 
cortantes, metálicos, etc., acondicionada em armários ou prateleiras adequadas. 
 
 
15. EMBALAGEM 
 
As peças deverão ser embaladas em caixas padronizadas de papelão, conforme manual de logística de 
suprimento da COPEL. 
 
As caixas deverão conter etiqueta de identificação, em duas faces externas, com as  seguintes informações: 
 

• Nome do fabricante (razão social); 
• Número (tamanho do manequim); 
• Identificação do material ( calça, camisa, meia ou luva); 
• Quantidade do item; 
• Data de fabricação; 
• Nº doa Lote; 
• Nº da Nota Fiscal; 
• Nº da Ordem de Compra da COPEL; 

 
As vestimentas condutivas completas deverão ser entregues acondicionadas individualmente em 
embalagem plástica transparente e hermeticamente fechada, contendo o manual de conservação e 
manutenção.  
 
 
16. CÓDIGOS:  

TAMANHOS M L XL 

CÓDIGOS 15005176 15005200 15005204 
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