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1. OBJETIVO
A presente especificação técnica visa estabelecer parâmetros para aquisição de termômetro de globo
utilizados em avaliações ambientais de temperaturas e de conforto térmico nos locais de trabalho.

2.  DEFINIÇÃO
É o equipamento destinado a efetuar medições quantitativas da temperatura no termômetro de globo,
temperatura de bulbo úmido, de bulbo seco, sensação térmica ou de stress térmico, incluindo também
a umidade relativa do ar, onde há presença de fontes de calor artificial ou natural cujos efeitos
provoquem desconforto térmico e/ou exposição ocupacional acima dos limites de tolerância
estabelecidos em norma regulamentadora.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Possuir display de cristal liquido LCD de 3,5 dígitos.
• Efetuar medições de temperatura ambiente com termômetro de bulbo seco, bulbo úmido natural,

temperatura de globo, umidade relativa do ar e efetuar calculo de IBUTG interno e externo.
• As leituras efetuadas deverão ser medidas na escala Celsius e as leituras de umidade relativa

expressa em percentagem.
• Escala de trabalho variando de -10 a 50ºC.
• Resolução de 0,1ºC.
• Precisão de mais ou menos 0,1ºC.
• O indicador e modulo sensor devem ser destacáveis para facilidade operacional.
• Indicação de bateria fraca.
• Possuir bulbo úmido e haste com copo e cordão de pano sobressalente.
• Possuir bulbo seco e haste para temperatura ambiente.
• Possuir esfera de cobre de 6 polegadas.
• Registrar os dados medidos para efeito de impressão e emissão de relatórios.
• Alimentação com bateria recarregável e ser fornecido com carregador de bateria para operar em

tensão de 110 e 220 VCA.
• Temperatura de operação de 0 a 100ºC.

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
• Ter certificado de calibração emitido por laboratório credenciado ou certificado.
• Estojo ou maleta para transporte confeccionado em material resistente.
• Cabo para rede, cabo de extensão e cabo para dados.
• Tripé regulável.
• Manual de instruções em português.
• Deverá fornecer treinamento para operação e manuseio do instrumento, nas dependências da

COPEL em Curitiba para até 10 participantes.

5. GARANTIA
• O fornecedor deverá apresentar garantia legal de 12 (doze) meses a contar da aceitação do

material entregue à COPEL.

6. HOMOLOGAÇÃO DAS AMOSTRAS
• Somente será aceito o equipamento que estiver em consonância com as especificações técnicas

acima.
• A utilização de materiais com características técnicas similares aos citados nesta Especificação

somente será permitida sob consulta e aprovação prévias à COPEL – Segurança do Trabalho,
encaminhada por escrito e em tempo hábil;

• 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, 3 dias úteis para efetuar a
avaliação do produto objeto desta especificação técnica para fins de homologação.


