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1. OBJETIVO 

 
Estabelecer os requisitos técnicos, características mínimas, e condições de uso da Balaclava de 
Segurança tipo Capuz para proteção do crânio e pescoço, minimizando os efeitos térmicos do 
arco elétrico.  

 
2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 
2.1 Norma Base 

 

 NFPA 70-E - Electrical Safety in the Workplace.

 
2.2 Normas Aplicáveis 

 
 ASTM F2621 - Standard Practice for Determining Response Characteristics and Design 

Integrity of Arc Rated Finished Products in an Electric Arc Exposure.

 ASTM F 1506 REV A - Textile Materials for Wearing Apparel for Use by Electrical Workers 
Exposed to Momentary Electric Arc and Related Thermal Hazards.

 ASTM F1959/F1959M REV A - Standard Test Method for Determining the Arc Thermal 
Performance Value of Materials for Clothing.

 NPFA 2112 - Standard on Flame-Resistant Garments for Protection of Industrial Personnel 
Against Flash.

 ASTM D 6413 - Standard Test Method for Flame Resistance of Textiles (Vertical Test).

 ASTM F 1930 - Standard Test Method for Evaluation of Flame Resistant Clothing for 
Protection Evaluation of Flame Resistant Clothing for Protection Against Flash Fire 
Simulations Using na Instrumented Manikin.

 ASTM F 2178-02 - Standard Test Method for Determining the Arc Rating of Face Protective 
Products.

 ABNT -NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.

 NBR 10320 – Materiais Têxteis – Determinação das alterações dimensionais.

 NBR ISO105 - X12 Têxteis - Ensaios de solidez da cor - Parte X12: Solidez à fricção de 
tecidos planos e malhas – Lavagem em máquinas domésticas automáticas.

 NBR ISO 105 - C06 - Ensaios de solidez de cor a lavagem doméstica e comercial.

 NBR 10188 – Materiais têxteis – Determinação da  solidez de cor à ação do ferro de passar   
a quente.

 ABNT NBR ISO 105-B02: Ensaios de solidez da cor. 

 ABNT NBR ISO 105-E04: Ensaios de solidez da cor. 
 
NOTAS: 
 

 Devem ser consideradas aplicáveis as últimas revisões dos documentos listados acima, na data de 
solicitação da cotação.

 Nos aspectos não cobertos por esta especificação, prevalecem as exigências das normas citadas no item 
02.
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3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

 
Tecido Malha - A base de fibras antichamas 

Categoria de Risco 2 – NFPA 70 E 

ATPV mínimo  9,6 cal/cm
2
 

Gramatura do Tecido Valor máximo: 226 ± 5 % g/m
2
 

Cor do tecido Cinza 

Tamanho Único - conforme item 15 

 
4. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 
A Balaclava de segurança destina-se a proteção do crânio e pescoço, minimizando os efeitos 
térmicos do arco elétrico durante as atividades de trabalho por empregados da Copel, 
devidamente capacitados por treinamento específico e autorizados.  

 
A Balaclava de segurança deve ser utilizada em conjunto com o óculos de segurança e/ou 
capacete com proteção facial fornecidos pela Copel. 

 
A Balaclava de segurança deve ser utilizada em conjunto com a vestimenta antichama (calça e 
camisa) e colocada sob a gola da camisa. 

 
5. AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS 

 
O fornecedor deve submeter amostras da balaclava de segurança à aprovação da Copel nos 
seguintes casos: 

 Fornecedor que ainda não tenha fornecido esse tipo de balaclava de segurança à Copel;

 Fornecedor que já tenha amostra aprovada pela Copel e cujo projeto, material utilizado ou 
características de fabricação tenham sido alterados;

 Quando solicitado pela Copel;

 Quantidade de amostras necessárias para a avaliação, 02 ( duas) balaclavas de segurança.

 
6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVALIAÇÃO 

 

 Cópia do Certificado de Aprovação (CA) correspondente à balaclava de segurança, emitido 
pelo Ministério do Trabalho;

 Manual de instruções para conservação e manutenção;

 Orientações para descarte ou reciclagem;

 Certificado de garantia;

 Relatório de ensaio de Resistência ao arco elétrico (energia incidente) executado de acordo 
com a ASTM F 1959; 

 Relatório de ensaio para determinar características de resposta e integridade do projeto de 
produtos acabados em uma exposição ao arco elétrico de acordo com a norma ASTM F  
2621; 

 Resistência à flamabilidade executado de acordo com a ASTM D 6413;
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 Relatório da gramatura do tecido de acordo com a NBR 10591; 

 Relatório de ensaio de Resistência à tração executado de acordo com a ASTM D5034;

 Relatório de ensaio de Resistência à abrasão executado de acordo com a ASTM D 3886;

 Relatório de ensaio de Estabilidade dimensional conforme NBR 10320;

 Relatório de ensaio de Solidez de cor a fricção conforme NBR 8432. NBR ISO 105-X12 – 
Têxteis – Ensaios de solidez da cor – Parte 12: Solidez à fricção;

 Relatório de ensaio de Solidez de cor a luz conforme ABNT NBR ISO 105-B02;

 Relatório de ensaio de Solidez de cor a lavagem doméstica e comercial conforme NBR ISO 
105 - C06;

 Relatório de ensaio de Solidez de cor a ferro quente conforme NBR 10188;

 Relatório de ensaio de Solidez de cor conforme ABNT NBR ISO 105-E04.

 
A data da realização desses ensaios e, consequentemente, dos respectivos relatórios não 
poderá ser superior a 04 (quatro) anos contados da data limite de apresentação das propostas; 

 
Os relatórios de ensaios, providenciados pelo fornecedor, deverão conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 

 

 Ensaios têxteis - nome ou marca comercial do fabricante, do tecido ou da confecção;  

 Ensaios da peça pronta e acabada – em nome da confecção mencionando o nome do tecido 
e fabricante;  

 Indicação da norma técnica e instrumento de medição ou metodologia do ensaio;

 Datas de início e término dos ensaios;

 Identificação do laboratório onde os ensaios foram executados;

 Condições ambientais do local dos ensaios;

 Nome e assinatura do responsável pelo ensaio.
 

Todos os relatórios de ensaios deverão ser devidamente encadernados e paginados, contendo 
um índice com a relação dos laudos e as respectivas páginas. 

 
No caderno deverá constar os documentos referentes ao Certificado de Aprovação (CA), 
certificados de garantia, orientação para descarte ou reciclagem do material, e manual de 
instrução para conservação.  

 
O caderno com toda a documentação necessária, conforme explicitado no item 06, deverão ser 
apresentados juntamente com as amostras. 

 

Os relatórios dos ensaios realizados devem ser emitidos por laboratórios de pesquisa e 
desenvolvimento aplicados ao setor elétrico, independentes e de renome, de acordo com os 
métodos de ensaio previstos nas normas aplicáveis. 

 

7. ENSAIOS DE ROTINA NO RECEBIMENTO 

 
7.1 Inspeção visual 

 
A inspeção visual deve ser feita por inspetor da COPEL que irá verificar os seguintes aspectos e 
características da balaclava de segurança: 
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 Material e acabamento, de acordo com as seções aplicáveis desta especificação;

 Tipo e qualidade das costuras, de acordo com as seções aplicáveis desta especificação;

 Identificação conforme seção aplicável desta especificação;

 Acondicionamento conforme seção aplicável desta especificação.
 

7.2 Verificação dimensional 
Comparação com as dimensões das balaclava de segurança conforme item 15. 
 

8. CONDIÇÕES DE GARANTIA E RASTREABILIDADE 

 
O fornecedor deve dar garantia de reposição contra quaisquer defeitos de fabricação das 
balaclava de segurança ofertadas, até 06 (seis) meses contados a partir da certificação da 
entrega, como: 

 

 Rasgos;

 Encolhimento ou alongamento;

 Desbotamento e manchas;

 Rompimento de costuras;

 Queima dos aviamentos;

 Defeitos de confecção.
 

Em condições normais de uso e de armazenamento o fabricante ou fornecedor devem repor 
sem despesas os produtos que, a qualquer tempo, apresentarem defeitos de fabricação. O 
produto deve manter a característica ignífuga durante toda a vida útil do material.  

 
9. EMBALAGEM 

 
 A balaclava de segurança o manual de instruções e manutenção deverão ser entregues 

acondicionadas individualmente em embalagem plástica transparente e hermeticamente 
fechada, amarrada para armazenamento coletivo, de forma adequada ao transporte, às 
operações normais de carga e descarga e ao armazenamento abrigado.

 Cada caixa de papelão não deve possuir peso bruto superior a 23 kg.

 

 As caixas devem trazer etiqueta de identificação, em duas faces externas, contendo o 
seguinte:

 
a) Nome de fabricante (razão social); 

b) Número (tamanho do manequim); 
c) Identificação do material (balaclava de segurança); 
d) Quantidade do item; 
e) Data de fabricação (mês e ano); 

f) N.º do Lote; 
g) N.º da Nota Fiscal; 
h) N.º da Ordem de Compra da Copel; 

 

 As caixas de papelão deverão ser unitizadas sobre palete padrão Copel conforme guia para 
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confecção de embalagens que está disponível no site da Copel no endereço  
www.copel.com, acessando fornecedores, informações, Guia para Confecção de 
embalagens unitizadas.

 
10. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA BALACLAVA DE SEGURANÇA 

 
11.1. ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO RESISTENTE A CHAMA Características 

O tecido utilizado na confecção da balaclava de segurança deve ser resistente a arco elétrico e 
flamabilidade, com as seguintes características:

 Atender aos ensaios de flamabilidade conforme ASTM D 6413

 Atender ao ensaio de arco elétrico com manequim instrumentado conforme  ASTM F 2621.

 Atingir ATPV (valor de desempenho térmico do arco elétrico) mínimo de 9,6 calorias/cm
2
;

 Cobrir a classe de risco 2 conforme NFPA 70E;

 HAF – Fator de atenuação de calor maior que 70%;

 Manter a característica ignífuga após ter sido submetido a, no mínimo, 100  lavagens 
caseiras, conforme ASTM D 6413;

 Cor: Cinza

 Gramatura: Valor máximo: 226 ± 5% g/m
2
 


Aviamentos 

 
 Todos os aviamentos da balaclava de segurança devem ter propriedades inerentes  

ignífugas, ou seja, antichama;

 Todas as costuras em linha meta-aramida, inerentemente antichama, na cor do tecido. As 
operações de overlock e interlock devem ser feitas com a mesma linha;

 

11. IDENTIFICAÇÃO 

 
Cada balaclava de segurança deverá conter etiqueta interna contendo de forma legível e 
indelével, as seguintes informações: 

 

 Nome ou marca comercial do fabricante / fornecedor /confecção e CNPJ;

 Identificação da composição do tecido;

 Data de fabricação (mês e ano) e lote;

 Número do Certificado de Aprovação do MTE (CA);

 ATPV em cal/cm²;

 Instruções de manutenção e conservação da balaclava de segurança.

 
As identificações com data de fabricação (mês e ano) do lote não poderão se apagar após 
sucessivas lavagens 

 
Posicionamento das etiquetas: 

 

 A etiqueta com tamanho da peça deverá ser pequena e fixada na parte posterior interna da 
peça, permitindo fácil identificação – figura 02;
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12. INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESCARTE OU RECICLAGEM 

 
O fornecedor deverá apresentar manual em português contendo as orientações para 
manutenção e conservação da balaclava de segurança, bem como os procedimentos 
adequados para lavagens e pequenos consertos. 

 

O fornecedor deverá apresentar manual contendo orientação que indique alternativas para 
descarte ou reciclagem do material. 

 
Esse manual deverá acompanhar cada balaclava de segurança. 

 

 
13. ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO DA BALACLAVA DE SEGURANÇA 

Descrição Geral 

Balaclava de Segurança é composta em tecido malha em uma camada na cor cinza em peça 
única com um orifício. 

 O acabamento deve ser perfeito, com inspeção de limpeza final;

 O produto não deverá encolher ou ficar retorcido após sucessivas lavagens;

 O produto deverá receber limpeza de fios e linhas excedentes das costuras;

 As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios, bem como devem ser 
planas, a fim de evitar enrugamentos no decorrer do uso e das lavagens;

 O fornecedor deverá tomar todas as precauções necessárias para evitar o desfiamento do 
tecido e o esgarçamento das costuras;

 As bordas do tecido devem ser chuleadas ou overlocadas (o corte picotado com tesoura 
especial não é suficiente), de modo a obter-se um artigo de superior qualidade, fino 
acabamento e ótimo aspecto.

 Caso haja necessidade de alteração do fabricante de quaisquer dos processos fabris dos 
EPI, os mesmos só poderão ser efetuados com prévio conhecimento e concordância da 
COPEL, sob o risco de cancelamento contratual.

 O Fornecedor do EPI deve apresentar Certificado de Aprovação – CA, emitido por órgão 
oficial.

 Fornecedor deve manter a validade do CA, assim como de todos os certificados e laudo.

 Os resultados de laboratórios estrangeiros de ensaios serão aceitos quando o laboratório for 
acreditado por um organismo signatário de acordo multilateral de reconhecimento mútuo; 

 Os relatórios dos ensaios realizados no exterior deverão ser acompanhados de tradução 
juramentada para o português do Brasil na versão original, com identificação e contato do 
emissor. 

 Os resultados dos ensaios realizados em laboratórios nacionais deverão ser acreditados pelo 
Inmetro.  

 Não havendo ensaio acreditado pelo Inmetro, o laboratório deverá possuir acreditação pela 
norma ABNT NBR ISO 17025. 
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14. MARCA SÍMBOLO E LOGOTIPO 

 

 A marca símbolo e o logotipo da Copel devem ser aplicados através de bordados 
diretamente no tecido na parte posterior inferior da balaclava de segurança, utilizando-se 
material não propagante a chama, conforme desenho: 

 

figura 01 

 

 A marca símbolo e logotipo devem ser na cor laranja, correspondente na escala pantone ao 
laranja 165;

 Os bordados não poderão apresentar falhas ou descontinuidades após sucessivo uso.

 A arte para confecção deste logotipo está disponível na página Copel – www.copel.com

 A classe de proteção deverá estar identificada em cada balaclava de segurança de segundo 
a norma de ensaio;

 Serão aplicadas na parte posterior inferior da balaclava de segurança, as seguintes 
indicações:

 

Símbolo Copel e Logotipo 
ATPV (especificar o valor do fabricante) cal/cm

2
 RISCO 

 (especificar o valor conforme ATPV) 

 

 A identificação da classe de proteção deverá ser na cor laranja, correspondente na escala 
Pantone ao Laranja 165 – tinta Cromos G6700;

 Os bordados deverão ser de primeira qualidade, com cores e fios firmes, que não descorem 
e não apresentem manchas ou não desfiem e nem esgarcem, mesmo após sucessivas 
lavagens;

 As linhas usadas para o bordado deverão ter propriedades retardantes à chama.
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15. DIMENSÕES 

COMPRIMENTO 53 cm 

LARGURA DA CABEÇA 31 cm 

LARGURA DO PESCOÇO 25 cm 

MEDIDAS DO ORIFÍCIO 14 cm 

15.1 Desenhos Ilustrativos e Orientativos da Balaclava de Segurança  

 
figura 02 – Ilustrativa variação de +/- 1 cm 

 

As medidas acima serão conferidas, para efeito de avaliação das amostras, após submeter as 
balaclava de segurança a processo de lavagem a frio, em máquina industrial, e secagem a 
temperatura de até 60

o
 C. 

 
16. OBSERVAÇÕES 

 

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

 A área de Segurança do Trabalho da COPEL necessita de, no mínimo, 15 dias para efetuar a 
avaliação do produto objeto desta especificação técnica. 

 O fabricante/fornecedor deverá garantir, comprovar e atender as portarias 121 e 184 do 
Ministério do Trabalho. 

 

17. CÓDIGO COPEL PARA O MATERIAL 
 

Conforme o sistema de classificação de materiais: 
 

15006152 – Balaclava de Segurança – Proteção Facial para Empregados que atuam em 
Serviços de Eletricidade. 

 


