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1 _ Identificação em veículos leves e médios
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Obs.: a medida dos adesivos deve ser proporcional às 
medidas do veículo, nunca ultrapassando os limites 
informados nesse manual.

A serviço da

A aplicação frontal deve ser metade do tamanho da 
aplicação lateral (portas). 

A serviço da



1 _ Identificação em veículos leves e médios

A vida sempre em primeiro lugar. 
Dirija com segurança.
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Vinil adesivo com impressão digital.

Obs.: a medida dos adesivos deve ser 
proporcional às medidas do veículo, nunca 
ultrapassando os limites informados nesse 
manual.

150 mm - dimensão máxima
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2 _ Identificação em veículos pesados

A serviço da

Equipe trabalhando para 
entregar uma boa energia.

Vinil adesivo com
impressão digital
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Obs.: a medida dos adesivos deve ser 
proporcional às medidas do veículo, 
nunca ultrapassando os limites 
informados nesse manual.



2 _ Identificação em veículos pesados

A vida sempre 
em primeiro lugar. 
Dirija com segurança.
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Vinil adesivo com impressão digital.

Obs.: a medida dos adesivos deve ser 
proporcional às medidas do veículo.
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3 _ Placa de Identificação para o vidro do carro.

logo do 
parceiro

A serviço da
Placa PVC adesivada ou adesivo vinil.



4 _ Identificação em uniforme operacional _
jaqueta antichama 

Obs. 1: as especificações da 
jaqueta estão descritas no 
capítulo 8 deste manual.

A serviço da

90 mm x 90 mm

Obs. 3: o logotipo da EDP 
não deve ser bordado.
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90 mm x 90 mm
5 _ Identificação em uniforme operacional _
camisa antichama 

Obs. 1: as especificações da 
camisa estão descritas no 
capítulo 8 deste manual.

Obs. 3: o logotipo da EDP 
não deve ser bordado.

A serviço da
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90 mm x 90 mm

A serviço da

A serviço da

6 _ Identificação em uniforme operacional _
calça antichama 

Obs. 1: as especificações da 
calça estão descritas no 
capítulo 8 deste manual.

Obs.: o logotipo da EDP 
não deve ser bordado.
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7 _ Identificação em crachá

x
3
x

Nome do Prestador
Cargo do Prestador

Obs.: o logotipo da EDP 
deve sempre medir, 
no mínimo, três vezes 
a altura da marca da 
prestadora de serviços.

A serviço da

logo do 
parceiro



Os equipamentos de proteção (individuais ou coletivos) 
não devem trazer nenhuma marca aplicada.

8 _ Identificação em equipamentos de proteção

Capacete
Este item deve atender a NBR 8221 (última revisão).

Cavalete

Bandeirola

Obs.: as especificações 
desses equipamentos 
estão descritas no 
capítulo 8 deste manual.

Cone
Este item deve atender as 
NBRs 15071 e 14644 (última revisão).



9 _ Especificações 



  
9.1 _ Jaqueta masculina antichama

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Tecido principal

Tecido

Santanense – Unipar FR
Inerente antichama
48% modacrílica, 37% algodão
15% para-aramida 

Cobrir a classe de risco 2 a 3, 
conforme NFPA 70E

Cobrir a classe de risco 2 a 3, 
conforme NFPA 70E

Dupont – Protera
Inerente antichama
65% modacrílica, 33% meta-aramida
2% antiestático 

Categoria de risco 

ATPV mínimo

ATPV mínimo

 25 cal/cm2 25 cal/cm2
Gramatura do tecido

Gramatura do tecido

 225 g/m2 por camada 220 g/m2 por camada
Cor Cinza médio, Pantone 17-1506 TP Cinza médio, Pantone 17-1506 TP
Tamanhos Conforme grade de dimensõesConforme grade de dimensões

Manta para forração

Tecido Manta ou camadas internas antichamas de fibras inerentes
Somado as camadas internas e externas, mínimo de 25 cal/cm2
De 50 a 120 g/m2

Faixa refletiva

Característica

Característica

Característica

Antichama, que atenda aos requisitos técnicos exigidos pela NBR 15292:2013
e aprovado nas amostras

Antichama

Antichama

Cor Amarelo limão/prata
Largura 50 mm

Coats e/ou similar com as mesmas características técnicas exigidas nessa 
especificação

Linha de co stura

Fabricante

Fabricante

Composição

Composição

100% meta-aramida 

Botões

Melamina
Com as características técnicas exigidas nessa especificação



YKK e/ou similar com as mesmas características técnicas exigidas nessa 
especificação

Velcro

Material FR

DESCRIÇÃO DA JAQUETA
· Gola esporte

· Manga longa com punho com elástico e trava de ajuste com Velcro.

· Vista coberta com largura de 5 cm, fechamento por botão e Velcro antichama.

· 2 bolsos frontais inferiores oblíquos.

· Barra reta com elástico de 4 cm na parte traseira.

· Camada interna e externa de tecido Unipar forrada com manta antichama.

· Faixas refletivas antichama, amarela + prata de 50 mm aplicadas no tórax, nas costas e nas mangas a 6 cm da cava, o que configura visão 3600

· A gramatura total das 2 camadas de tecido e o forro não devem exceder 570 g/m².

· O ATPV da jaqueta deverá atender, no mínimo, classe de risco 3.

COSTURAS
· Mangas, laterais, ombros e cavas em interlock com rebatimento em máquina de 2 agulhas.

· Gola aplicada em máquina de 1 agulha.

· As costuras dos botões devem ser reforçadas.

· Bolsos e tampas em máquina de 2 agulhas.

· Vista aplicada em máquina de 1 agulha.

· Faixa refletiva aplicada em máquina de 2 agulhas.

· Travetes serão aplicados em pontos vulneráveis, como na extremidade superior da carcela, em ambas as laterais superiores da tampa do bolso, em ambas as laterais 

  superiores do bolso e nas duas extremidades do porta-caneta.

· Overloque nas partes desfiantes do tecido.

· Forro costurado em matelassê com camada interna de tecido.

NOTA: as peças devem vir com manual de instruções de lavagem e da faixa re�etiva.

9.1 _ Jaqueta masculina antichama

Característica

Fabricante

Composição

Antichama



  
9.2 _ Camisa masculina antichama  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Tecido principal

Tecido

Santanense – Unipar FR
Inerente antichama
48% modacrílica, 37% algodão
15% para-aramida 

Cobrir a classe de risco 2, 
conforme NFPA 70E

Cobrir a classe de risco 2, 
conforme NFPA 70E

Dupont – Protera
Inerente antichama
65% modacrílica, 33% meta-aramida
2% antiestático 

Categoria de risco 

ATPV mínimo 8,5 cal/cm2 10,1 cal/cm2
Gramatura do tecido 225 g/m2 220 g/m2
Cor Cinza médio, Pantone 17-1506 TP Cinza médio, Pantone 17-1506 TP
Tamanhos Conforme grade de dimensõesConforme grade de dimensões

Faixa refletiva

Característica

Característica

Característica

Antichama, que atenda aos requisitos técnicos exigidos pela NBR 15292:2013
e aprovado nas amostras

Antichama

Antichama

Cor Amarelo-limão/prata
Largura 50 mm

Coats e/ou similar com as mesmas características técnicas exigidas nessa 
especificação

Linha de co stura

Fabricante

Fabricante

Composição

Composição

100% meta-aramida 

Botões

Melamina
Com as características técnicas exigidas nessa especificação

YKK e/ou similar com as mesmas características técnicas exigidas nessa 
especificação

Velcro

Material FR

Característica

Fabricante

Composição

Antichama



9.2 _ Camisa masculina antichama

DESCRIÇÃO DA CAMISA
· Gola social com pé de gola e entretela de colarinho (botão no pé de gola na cor preta).

· Manga longa com punho com carcela social tipo morcego (proteção para os punhos) e fechamento por 1 botão de melamina tamanho 22 na tonalidade do tecido.

· Vista coberta com fechamento por 6 botões de melamina tamanho 22 na tonalidade do tecido, sendo que o lugar do primeiro botão fica a 3 cm da gola com tarja 

  com Velcro.

· 1 bolso superior com cantos inferiores chanfrados, que medem 13,5 x 15 cm, com tampa com cantos inferiores chanfrados, que medem 13,5 cm x 5 cm. A distância 

  entre a tampa e o bolso é de 1 cm, com fechamento por Velcro não aparente medindo 2,5 cm x 5 cm e abertura para porta-caneta de 2 cm a 2,5 cm da faixa refletiva.

· Barra reta de 1 cm.

· Faixas refletivas antichama amarela + prata de 50 mm, aplicadas no tórax a 2 cm do bolso e nas costas e mangas a 6 cm da cava, o que configura visão 360o.

· Tarja com velcro do lado direito com nome e tipo sanguíneo medindo 12 x 2,5 cm.

· Disposição na etiqueta de tamanho pregada no degolo e as demais na lateral interna esquerda.

· Disposição na circunferência total do tórax costurada a 2 cm abaixo do bolso e a 6 cm abaixo da cava e, nas mangas, costurada na mesma altura.

COSTURAS
· Mangas, laterais, ombros e cavas em interlock com rebatimento em máquina de 2 agulhas.

· Laterais unidas na interlock, sem pespontos.

· Gola pespontada com 1 pé de máquina e com entretela de colarinho.

· As costuras dos botões devem ser reforçadas.

· Bolsos pregados na pespontadeira com 2 agulhas e tampas, com travetes nos cantos e também nos cantos das tampas.

· Vista costurada com 1 agulha.

· Faixa refletia aplicada em máquina de 2 agulhas.

· Travetes serão aplicados em pontos vulneráveis, como na extremidade superior da carcela, em ambas as laterais superiores da tampa do bolso, em ambas as laterais

  superiores do bolso e nas duas extremidades do porta-caneta.

· Overloque nas partes desfiantes do tecido.

NOTA: as peças devem vir com manual de instruções de lavagem e da faixa re�etiva.



  
9.3 _ Calça masculina antichama  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Tecido principal

Tecido

Santanense – Unipar FR
Inerente antichama
48% modacrílica, 37% algodão
15% para-aramida 

Cobrir a classe de risco 2, 
conforme NFPA 70E

Cobrir a classe de risco 2, 
conforme NFPA 70E

Dupont – Protera
Inerente antichama
65% modacrílica, 33% meta-aramida
2% antiestático 

Categoria de risco 

ATPV mínimo 8,5 cal/cm2 10,1 cal/cm2
Gramatura do tecido 225 g/m2 220 g/m2
Cor Cinza médio, Pantone 17-1506 TP Cinza médio, Pantone 17-1506 TP
Tamanhos Conforme grade de dimensõesConforme grade de dimensões

Faixa refletiva

Característica

Característica

Característica

Antichama, que atenda aos requisitos técnicos exigidos pela NBR 15292:2013
e aprovado nas amostras

Antichama

Antichama

Cor Amarelo-limão/prata
Largura 50 mm

Coats e/ou similar com as mesmas características técnicas exigidas nessa 
especificação

Linha de co stura

Fabricante

Fabricante

Composição

Composição

100% meta-aramida 

Botões

Melamina
Com as características técnicas exigidas nessa especificação



9.3 _ Calça masculina antichama

DESCRIÇÃO DA CAMISA
· Cós com meio elástico e sobrecinto tipo carcela com regulagem por meio de 2 botões de melamina de cada lado, sendo a casinha no cinto e os botões pregados 

  no cós com passantes e com botão do cós externo.

· Vista com fechamento por botões de melamina tamanho 24 na tonalidade do tecido.

· 2 (dois) bolsos frontais chapados boca tipo faca pregados com 2 agulhas.

· 2 (dois) bolsos traseiros chapados, com cantos inferiores chanfrados, que medem 14 cm x 15,5 cm, e com tampa com cantos inferiores chanfrados, 

  que medem 14 cm x 5,5 cm. A distância entre a tampa e o bolso é de 1 cm, com fechamento por Velcro não aparente medindo 2,5 cm x 5 cm.

· 1 (um) bolso lateral na perna direita com cantos inferiores cchanfrados, que medem 14 cm x 15,5 cm, e com tampa com cantos inferiores chanfrados, que medem 

  14 cm x 5,5 cm. A distância entre a tampa e o bolso é de 1 cm, com fechamento por Velcro não aparente medindo 2,5 cm x 5 cm, aplicado a 5 cm da faixa refletiva. 

· 7 (sete) passantes.

· Barra pronta de 2 cm.

· Faixas refletivas antichama, amarela-limão + prata de 50 mm, aplicadas nas pernas e costuradas a 5 cm abaixo dos bolsos laterais, o que configura visão 360o.

COSTURAS
· Gancho traseiro e comprimento em máquina fechadeira de braço, de 3 agulhas paralelas ou interlock, com bitola mínima de 10 mm, rebatida com ponto corrente 

  de 3 agulhas.

· As costuras dos botões devem ser reforçadas.

· Entrepernas e lateral externa em máquina fechadeira de braço de 3 agulhas paralelas ou interlock com bitola mínima 10 mm, rebatida com ponto corrente 

  de 3 agulhas.

· Bolsos costurados em máquina de 2 agulhas.

· Faixa refletiva aplicada em máquina de 2 agulhas (2 costuras acima e 2 abaixo).

· Travetes para reforço aplicados no gancho dianteiro, passantes, bolsos e tampas.

· Overloque nas partes desfiantes do tecido.

NOTA: as peças devem vir com manual de instruções de lavagem e da faixa re�etiva.



9.4 _ Equipamentos de segurança

CAPACETE DE SEGURANÇA – ABA FRONTAL
Capacete de segurança tipo V-gard, classe B, tipo II, com suspensões: Fika Firme (Staz-On), Faz-Trac (com catraca) ou Push-Key (com jugular).

Casco branco, fabricado em polietileno de alta densidade, em molde único, sem emendas e partes metálicas, isento de porosidade, não condutor de 

corrente elétrica e com alta resistência dielétrica. É acompanhado de suspensão ajustável, composta de: carneira em tiras cruzadas de nylon, jugular 

de nylon e testeira absorvente. Deve estar em conformidade com os quesitos da norma NBR 8221 (utima revisão).

CONE DE SINALIZAÇÃO
Cone fabricado em PVC, em peça única, sem emendas, maleável, resistente a impactos, ao calor e à deformação. Altura de 750 mm, dimensão de base 

de 400 mm x 400 mm, na cor laranja, com 3 faixas brancas refletivas em microesfera de vidro com altura de 100 mm. Apresenta fenda perpendicular à 

área de topo com furo no final do corte. Deve estar em conformidade com os quesitos das normas NBR 15071 e NBR 14644 (última revisão).

BANDEIROLA DE SINALIZAÇÃO COM BASTÃO
Bandeirola confeccionada em poliéster, revestida de PVC refletivo na cor laranja, com dimensão de 400 (largura) mm x 500 (comprimento) mm, 

fixada ao bastão por rebites. Bastão confeccionado em madeira com dimensão de 800 (comprimento) mm x 24 (diâmetro) mm.


