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1. OBJETIVO. 
Estabelecer as características mínimas para o fornecimento de Perneiras de Proteção para uso 
dos empregados da COPEL. 

 
2. DEFINIÇÃO. 

Acessório utilizado para a proteção da perna ao metatarso, durante a jornada de trabalho, contra 
agentes abrasivos e escoriantes e contra agentes cortantes e perfurantes. Devendo ser utilizado 
em conjunto com a meia bota ou coturno de segurança durante as atividades que ofereçam 
risco. 

 
3. CONFECÇÃO. 
Os materiais empregados na fabricação das perneiras devem ser de primeira qualidade, com as 
seguintes especificações: 

3.1  Não devem conter peças metálicas; 
3.2  Não pode haver brechas ou furos no corpo das perneiras. 
3.3  Acabamento nas bordas em cadarço reforçado; 
3.4  Confeccionada em couro sintético (BIDIN), ou coro Vaqueta, curtida ao cromo, hidrofugado, 

com dupla camada, com mínimo de 1,8mm de espessura cada camada; 
3.5  Forrada internamente; 
3.6  Devem ser presas às pernas com fecho de velcro, em todo comprimento, na parte de trás. 
3.7  Deve possuir 3 (três) tiras sobrepostas do mesmo material da perneira, para melhor ajuste, 

com fechos de fivelas plásticas ou velcro, sobre o velcro que fecha todo o comprimento na 
parte de trás. 

3.8  Deve possui uma tira por baixo do calçado, passando pela sola, rente ao salto da meia bota 
ou coturno de segurança, do mesmo material da perneira, fixada e ajustada com velcro. 

3.9  Os fechos em plástico e as tiras devem ter largura entre 2cm e 2,5cm, estas não devem 
desfiar ou soltar a costura facilmente. 

3.10 Devem ser ajustadas às pernas de modo que não deixe nenhuma área descoberta. 
3.11A borda superior deve ter corte em diagonal (comprimento da frente superior ao 

comprimento de trás), a fim de permitir a dobra do joelho sem incômodo para o usuário.  
3.12 Devem ser arrematadas com acabamento em toda a extensão das perneiras, com costuras 

duplas ou reforçadas, em linha nylon 3 cabos. 
3.13 Deve ter 03 (três) talas de PVC na parte frontal, com costuras em solda eletrônica. 
3.14 Medidas: 40cm de comprimento na frente, 30cm de comprimento atrás, 9cm de 

comprimento sobre o metatarso e 40cm de circunferência. 
 
4. IDENTIFICAÇÃO. 

Cada Perneira deverá trazer na parte superior, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome 
comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do CA – Certificado de Aprovação, 
emitido pelo MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
5. CONDIÇÕES DE GARANTIA 

12 (doze) meses a partir da certificação da entrega. 
 

6. ACONDICIONAMENTO 
As Perneiras de Proteção deverão ser acondicionados aos pares (direito e esquerdo). 
 

7. EMBALAGEM 
As Perneiras de Proteção deverão ser embaladas em caixas padronizadas de papelão, contendo 
a mesma quantidade em cada caixa de papelão. 
Todas as caixas deverão possuir as mesmas dimensões. 
As caixas deverão trazer etiquetas de identificação, em duas faces externas, contendo o 
seguinte:  

- Nome do fabricante (razão social); 
- Quantidade do item; 
- Data de fabricação (mês e ano); 
- N.o  da Nota Fiscal; 
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- N.o  da Ordem de Compra da COPEL. 
Cada caixa de papelão, com material, não deverá possuir peso bruto superior a 23 kg. 

 
8. OBSERVAÇÕES. 

- Todas as instruções em língua estrangeira devem ser obrigatoriamente traduzidas para a língua 
Portuguesa; 
- A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas segundo 

as normas de aquisição da Copel. 
 
9. NORMA TÉCNICA APLICÁVEL. 

ISO 11611:2007 ou alteração posterior: especifica os requisitos mínimos de segurança básica e 
métodos de ensaio para vestuário de proteção, conforme determina a Portaria N.º121, de 30 de 
setembro de 2009, que estabelece as normas técnicas de ensaios e os requisitos obrigatórios 
aplicáveis aos Equipamentos de Proteção Individual – EPI enquadrados no Anexo I da NR-6. 

 
10. CÓDIGO COPEL PARA O MATERIAL.  

Conforme o sistema de classificação de materiais: 
 
15014193 - PERNEIRAS DE PROTECAO 

 
12. DESENHO. 

 


