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1. OBJETIVO 

A presente Especificação Técnica tem por objetivo apresentar as condições e requisitos técnicos 
mínimos para o fornecimento dos materiais para salvamentos e resgate em ambiente confinado (NR33), 
utilizados na COPEL: 

• Mascara Facial Panorâmica de Pressão Positiva. 
• Válvula de demanda automática, de pressão positiva e sistema de compensação de pressão por 

embolo. 
• Mangueira Atóxica. 
• Compressor de Alta Pressão. 
• Mascara Facial Panorâmica de Pressão Positiva para Carona. 
• Engate rápido saída para Máscara do Carona. 
• Conjunto Móvel de alta Capacidade (02 Cilindros de composite 300 bar). 
• Conjunto de respirador autônomo para fuga. 
• Treinamento prático para uso do conjunto para respiração autônoma. “In comany” 
As imagens deste documento são meramente ilustrativas. 

 

2. DEFINIÇÕES 
Conjunto para respiração autônoma NR 33 resgate em ambiente confinado cujos componentes fazem 

parte de um sistema de auxilio ao colaborador entrar em ambiente confinado com atmosfera inóspita, 
constituído por dispositivos, de forma a proporcionar conforto e possibilitando o atendimento ao resgate 
rápido e seguro . 

Os requisitos mínimos especificados vem promover a proteção dos trabalhadores aos riscos de 
asfixia, devendo os empregados capacitados e autorizados, conforme objetivos definidos na NR33.  

3. COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO E CARACT ERÍSTICAS TÉCNICAS 

O fornecedor deverá enviar à COPEL para testes, juntamente com o CA ( para aqueles equipamentos 
que possuam) e Laudos Técnicos comprovando a realização dos ensaios efetuados e discriminando os 
valores verificados das características técnicas do equipamento ofertado, ex. teste de pressão dos cilindros. 

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 
da amostra. 

Para complementação da comprovação das características técnicas deve ser fornecido laudo de 
ensaio, emitido por órgão ou laboratório credenciado, nacional ou internacional. 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  DO CONJUNTO PARA RESPI RAÇÃO AUTÔNOMA COM LINHA DE 
AR,  NR 33 RESGATE EM AMBIENTE CONFINADO 

 
4.1. Válvula de Demanda de Ar 

Conexão segura e garantida com encaixe universal seja qual for o conector que selecione. A 
desconexão deve ser com acionamento duplo, evitando a desconexão acidental durante o uso.  

Deve ser ativada com o primeiro respiro, assegurando de imediato uma proteção da respiração 
através da pressão positiva. Confeccionada em plástico rígido. 
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Como acessório da válvula, deve acompanhar, para o deslocamento do usuário, um cinto abdominal 
confeccionado em nylon ou poliéster , com aproximadamente 40 mm de largura, com fivela de acoplamento e 
ajuste rápido com passador de cinto. Comprimento: 150 cm, para sustentar os dispositivos como o registro de 
ar respirável e engate rápido para válvula de demanda e para mangueira. 

 
  Figura 1     Figura 2 

 

 

4.2. Mangueira atóxica  
Lance de mangueira com 20 m confeccionado em material atóxico, destinado a utilização em 

sistemas de linha de ar. Com bitola de 3/8 e com engate rápido para o conjunto de respirador autônomo e o 
carona. 

     
     Figura 3 

4.3. Mascara Facial Panorâmica de Pressão Positiva para o Socorrista e Carona. 
Em borracha natural atóxica, tamanho médio, com ampla superfície de selagem (full face). 
Lentes em policarbonato altamente resistente a impactos, com anel de fixação/vedação não metálico, 

de fácil substituição pelo usuário, com amplo campo de visão. 
A peça facial possui  válvula de inalação com proteção contra a contaminação do regulador com ar 

exalado, válvula de exalação montada na parte inferior de maneira a permitir a drenagem da peça Válvula de 
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exalação da mascara no nosecup de maneira a impedir a contaminação do regulador com ar exalado e 
impedindo, ainda, o embaçamento do visor . 

A peça é fixada através de 05 tiras ajustáveis de fácil controle, fabricadas em borracha, de maneira a 
proporcionar alta resistência a chama e calor. 

Diafragma de comunicação em membrana metálica ou revestida de alumínio, localizada na parte 
central da peça facial para otimização da projeção de voz 

Engate rápido para válvula de demanda de ar. Que deverá acompanhar este conjunto conforme esta 
especificação item 4.1. Case para acondicionamento e transporte. 

 
    Figura 4 

 
4.4. Engate rápido saída para Máscara do Carona. 

Engates rápidos de segurança e bicos, em aço inox nas  extremidades das mangueiras, sendo uma 
das extremidades para engate no cilindro e a outra provida de engate para dois conjuntos de respiração 
autônoma um principal e outro o carona. 

    
    Figura 5 

 

4.5. Conjunto Móvel de alta Capacidade (02 Cilindro s de composite 300 bar). 
O Conjunto Móvel de alta Capacidade (02 cilindros composite 300 bar) fornece 4000 litros de ar em 

sua capacidade total e permite que dois usuários utilizem o sistema de forma simultânea. 
Projetado para a utilização de lances de mangueira de até 30 metros, oferece grande mobilidade e 

conforto durante a jornada de trabalho. 
Graças ao sistema de trabalho independente dos cilindros o Conjunto Móvel permite a reposição de 

cilindros durante o uso, evitando que os usuários fiquem sem ar durante as operações com o equipamento. 
Composição mínima do conjunto: 
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• 02 Máscara Facial Panorâmica PP; 
• 02 Válvula de demanda automática; 
• Conector pessoal de pressão positiva com cinto resistente; 
• Carrinho para 02 cilindros; 
• 02 cilindros; 
• 02 Lance de mangueira atóxica de 20m; 
• Redutor de pressão com 02 manômetros de leitura; 
• Sistema de alarme sonoro; 
• Sistema de umidificação de ar. 

 

 
Figura 6 

 

5. COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO AR RESPIRÁVEL 

Requisitos mínimos: 
• Radial portátil de alta pressão para recarga de cilindros; 
• Vazão de 100 litros por minuto – 6m³/h – 3,5Cfm; 
• Pressão de trabalho de até 300bar; 
• Serpentinas fabricadas em aço inoxidável; 
• Quatro estágios de compressão; 
• Refrigeração a ar; 
• Nível de ruído de 81,7dB. (aproximadamente) 

 
5.1. Motor 

Requisitos mínimos: 
• Elétrico com potência de 4 Cv; 
• Nas versões 110V ou 220V 60Hz ; 
• Caixa com chave de acionamento, chicote elétrico com tomada e plug correspondente ao padrão 

industrial. 
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5.2. Sistema de purificação do ar  

Requisitos mínimos: 
• Filtro de aspiração descartável para até 250 horas de uso. 

Separador de umidade com purga manual; 
• Filtro de purificação descartável com Carvão Ativado e Peneira Molecular para até 50 horas de 

uso; 
• Padrão de ar respirável com base nas normas DIN 3188 - EN 12021 - CGA/D-E – NR 12543; 
• Certificado de qualidade do ar emitido após teste final. 

 
5.3.  Sistema de segurança 

Requisitos mínimos: 
• Manômetro para controle de pressão do ar; 
• Horímetro para controle do tempo de recarga dos cilindros e manutenção; 
• Telas de proteção do ventilador, polia e correia; 
• Válvula final de segurança; 
• Válvula anti-retorno; 
• Terminal de recarga; 
• Adequado à necessidade do cliente, podendo ser DIN200, DIN300, O2, YOKE e ou CGA; 
• Válvula de alívio; 
• Adaptadores disponíveis. 

 
5.4.  Acessórios 

Requisitos mínimos: 
• Pressostato de desligamento ou religamento; 
• Purga automática da umidade; 
• Estrutura em alumínio ou Inox; 
Unidade de enchimento composta de mangueira de alta pressão, com válvula de enchimento para 

alta pressão, com um adaptador universal atendendo as características técnicas deste conjunto solicitado na 
ETS e manômetro. 

    
    Figura 7 
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6. CONJUNTO DE RESPIRADOR AUTÔNOMO PARA FUGA 

Composto por mascara facial em borracha natural atóxica, tamanho médio, com ampla superfície de 
selagem (full face). 

Lentes em policarbonato altamente resistente a impactos, com anel de fixação/vedação não metálico, 
de fácil substituição pelo usuário, com amplo campo de visão. 

A peça facial possui  válvula de inalação com proteção contra a contaminação do regulador com ar 
exalado, válvula de exalação montada na parte inferior de maneira a permitir a drenagem da peça Válvula de 
exalação da mascara no nosecup de maneira a impedir a contaminação do regulador com ar exalado e 
impedindo, ainda, o embaçamento do visor. 

A peça é fixada através de 05 tiras ajustáveis de fácil controle, fabricadas em borracha, de maneira a 
proporcionar alta resistência a chama e calor. 

Diafragma de comunicação em membrana metálica ou revestida de alumínio, localizada na parte 
central da peça facial para otimização da projeção de voz. 

Engate rápido para válvula de demanda de ar do cilindro de 200 bar em alumínio ou composite para 
15 minutos de fornecimento de ar, e válvula com engate rápido para uso em conjunto com a mangueira de 
linha de ar, acionamento automático quando da falta de ar na linha, assegurando o usuário fornecimento de 
ar do cilindro. Manômetro, com redutor de pressão, arreio ou cinta para fácil transporte. Case para 
acondicionamento quando fora de uso. 

 

 
     Figura 8 

7. TREINAMENTO PRÁTICO PARA USO DO CONJUNTO PARA RE SPIRAÇÃO AUTÔNOMA 

Necessário treinamento de dez colaboradores para o uso do respirador autônomo, simulação de 
retirada de vitima em ambiente confinado com o uso do conjunto de respirador autônomo, limpeza e 
conservação do mesmo assim como a recarga como uso do compressor de alta pressão para ar. 
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8. FIGURA ILUSTRATIVA 

 
    Figura 9 

 

9. CÓDIGOS COPEL 
 

ITEM FIGURAS DESCRIÇÃO CODIGO COPEL 
1 2 e 9 Cinto  com registro para ar respirável 15024039 
2 5 e 9 Engate 3/8’ rápido para ar respirável 15024040 
3 1 e 9 Válvula de demanda de ar 15024041 
4 4 e 9 Mascara facial panorâmica P.P. 15024042 
6 3 Mangueira atóxica, bitola 3/8’ 15024043 
5 7 Compressor alta pressão, ar respirável 20015171 
7 6 Conjunto móvel de cilindros de ar, 2x 300 bar 15024044 
8 8 Conjunto para respiração  autônoma para fuga 15024046 

 


