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Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente 

A. Laboratório Responsável: LABORATÓRIO DE VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO DO SERVIÇO 
TÉCNICO DE ALTAS POTÊNCIAS 

 
B. Ordem de Serviço nº: 2021810 
 
C. Descrição do Corpo de Prova:  

1) Conjunto de calça e camisa confeccionado em tecido Uniforte Pro FR 
 

D. Cliente: ZAPZ UNIFORMES LTDA 
CPF/CNPJ: 07.381.307/0002-00 
Endereço: RUA BUCARESTE, 211, UBATUBA,  LOTE 3 QUADRA 1 
CEP: 89240-000 
Cidade/Estado: SÃO FRANCISCO DO SUL/SC 
 

E. Interessado: ZAPZ UNIFORMES LTDA 
CPF/CNPJ: 07.381.307/0002-00 
Endereço: RUA BUCARESTE, 211, UBATUBA,  LOTE 3 QUADRA 1 
CEP: 89240-000 
Cidade/Estado: SÃO FRANCISCO DO SUL/SC 

 
. Objetivo: Verificação da resistência ao arco elétrico de vestimentas. 

 
G. Norma e/ou Procedimento: ASTM F2621-12  
 
H. Observações:  
• Os corpos de prova foram entregues em 20/01/2022 
• Relatórios de lavagem foram entregues ao laboratório em 16/01/2022 
• Ensaio realizado em: 21/03/2022 
• Não foram feitas considerações à respeito do procedimento de lavagem dos corpos de prova. 
• Forma de apresentação: Arquivo Eletrônico (formato ADOBE® *.pdf) autenticado pelo sistema de autenticação de documentos da 
Universidade de São Paulo. 
• Forma de envio: O endereço eletrônico (link) e o código de acesso ao documento serão enviados por e-mail. 
• O IEE USP não emite vias impressas dos certificados de calibração e dos relatórios de ensaio em respeito à política de sustentabilidade da 
Universidade de São Paulo. 
• O IEE/USP adota medidas razoáveis para garantir que todo o trabalho realizado atenda aos padrões industriais conforme defin ido no Manual 
da Qualidade IEE/USP (IEE-MQ-001), e que todos os relatórios sejam razoavelmente livres de erros, imprecisões ou omissões. O IEE/USP NÃO 
OFERECE ABSOLUTAMENTE NENHUMA GARANTIA OU REPRESENTAÇÃO, EXPRESSA OU IMPLICADA, COM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE 
COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER FINALIDADE ESPECÍFICA DE QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE RELATÓRIO OU OS 
RESPECTIVOS TRABALHOS OU SERVIÇOS REALIZADOS PELO IEE/USP. O IEE/USP não aceita nenhuma responsabilidade por quaisquer dados, 
seja diretamente, em consequência ou de outra forma resultantes do uso deste relatório. 
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DADOS FORNECIDOS PELO INTERESSADO 
1) Relatório do tecido n 81.810; 
2) Relatórios de lavagem – vide documento anexado. 

Nota: os itens deste campo são de exclusiva responsabilidade do interessado. 
 

 
RESUMO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES  

 

 Relatório n 81.810 emitido pelo Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São 
Paulo (IEE/USP), tecido Uniforte Pro FR fabricado pela Companhia de Tecidos Santanense, 
Armação: Sarja 3 x1 – Composição: 100 % Algodão, gramatura nominal 260 g/m² - 
Largura: 1,60m, cor 1014 azul royal, gramatura medida 274,1 g/m², ATPV 11 cal/cm² 

Nota: os itens deste campo são de exclusiva responsabilidade do interessado. 
 

 
 

VISÃO GERAL DO ARRANJO DO ENSAIO 
 
A Figura 1 indica a posição de cada sensor de monitoramento (E1 ao E6) e de cada manequim. 
 

 
Figura 1 - Disposição dos sensores de monitoramento. 

 
Os resultados obtidos para todos os arcos realizados estão exibidos a seguir. 
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IDENTIFICAÇÃO: ARCO1 
 
Distância Arco-Manequim (mm): 305 
Número de ciclos: 15,5 
Duração do arco (ms):  258,3 
Corrente r.m.s (kA) (incerteza 0,09 kA)*:  8,41 
Corrente de pico (kA):  13,23 
Energia do arco (cal/cm²)**: 12 

 
 
* incerteza referente a um nível de confiança de aprox. 95%, com fator de abrangência k = 2, em conformidade com IEE-IT-
0218 
** valor arredondado conforme o item 13.1.3.1 da ASTM F 1959-14 
 

Corrente de arco 
 

 
Figura 2 - Forma de onda da corrente de arco 

 
Tensão de arco 

 
 

 

Figura 3 - Forma de onda da tensão de arco 
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IDENTIFICAÇÃO: ARCO1 
 

Energias medidas nos sensores 
 

 
Figura 4 - Forma de onda das energias nos sensores de monitoramento. 

 
Média das energias incidentes 

 

 
Figura 5- Forma de onda das médias das energias incidentes nos sensores de monitoramento. 
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RESULTADOS OBTIDOS 
 
 

Cor do corpo de prova conforme fotografias em anexo. 
 

Foi verificado, logo após cada aplicação, se houve: 
 ruptura (Rupt. ) ou rompimento - é a resposta do material comprovada pela formação de uma ou 

mais aberturas (de 1,6 cm² ou 2,5 cm) no material que pode permitir a chama passar pelo material; 
 derretimento (Derret.)- resposta do material evidenciado pelo amolecimento e deformação da fibra 

de polímero;  
 gotejamento (Gotej.) - resposta do material evidenciada pelo escoamento da fibra polimérica;  
 carbonização em ambos os lados (Carbo.) - formação de resíduo carbonizado como resultado de 

pirólise ou combustão incompleta;  
 fragilização do material (Fragil.) - formação de um resíduo frágil como o resultado de pirólise ou 

combustão incompleta;  
 encolhimento (Encol.) - resposta do material evidenciada pela redução das dimensões do corpo de 

prova; 
 pós-chama – ocorrência de chama após o término do arco elétrico (ASTM F1506-17bE1); 
 tempo pós-chama (T. Chama) - tempo em que uma chama é visível depois da exposição ao arco 

elétrico (ASTM F1506-17bE1); 
 indicadores amarelados (I. amarel.) - indicadores ficaram amarelados conforme fotos em anexo; 
 indicadores carbonizados (I. carbo.) - indicadores ficaram carbonizados conforme fotos em anexo. 
 

A energia do arco elétrico foi ajustada para o valor retirado do relatório fornecido pelo interessado. 
 

Corpo de prova 
Nº do 
ensaio 
(ARCO) 

Maneq. Ciclos 
(60 Hz) 

(1,2)Ei 
(cal/cm²) 

(3)ATPV 
(cal/cm²) 

(4)Rup. 
Antes 
(S/N) 

Obs. 

2: Calça e Camisa 1 B 15,5 12 11 N Rupt. depois; 
Carbo.; Fragil.; I. 

amarel. 
 
 
 
Notas: 

(1) Ei - média das energias incidentes 
(2) Valor arredondado conforme o item 13.1.3.1 da ASTM F 1959-14 
(3) ATPV – Arc Thermal Performance Value 
(4) Rup. antes – significa ruptura (rompimento) do material após a aplicação do arco e antes da sua manipulação 
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FOTOS DO ENSAIO 
 

 
Figura 6 – Foto do corpo de prova (conjunto de calça e camisa) antes da aplicação do arco 1. 

 

  
a) b) 

Figura 7 – Fotos do corpo de prova 2 após a aplicação do arco. 
a) imediatamente após a aplicação  do arco b) após sua manipulação  
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EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 
 

o Transdutor de corrente (unidade de potência ou power unit); identificação IEE-USP: MT1127. 
o Transformador de potencial indutivo; identificação IEE-USP: MT1618. 
o Transformador de corrente; identificação IEE-USP: MT2467. 
o Módulo de entrada tensão; identificação IEE-USP: MT2394. 
o Módulo de entrada termopar; identificação IEE-USP: MT2383. 
o Módulo de entrada termopar; identificação IEE-USP: MT2384. 
o Módulo de entrada termopar; identificação IEE-USP: MT2385. 

 
 
 

RESUMO 
 
Esse relatório corresponde ao corpo de prova conforme ensaiado e não abrange eventuais acessórios 
que não estejam presentes no mesmo durante o ensaio reportado. Desse modo, não é possível 
constatar a influência desses elementos no desempenho do corpo de prova, se esses a eles forem 
incorporados em alguma aplicação posterior. Não havia marcações nos corpos de prova. 
 
O ensaio foi realizado embasado na norma ASTM F2621-12. O valor do ATPV do tecido retirado do 
relatório fornecido pelo interessado foi 11 cal/cm2. Lavagens dos corpos de prova foram realizadas 
no Senai CETIQT conforme relatório de lavagem no 108/22-1 em anexo 
 
Este relatório técnico pode ser analisado em conjunto com relatório no 86.071 onde constam os 
documentos exigidos pela portaria no 11.437 de 6/05/2020. 
 
Não houve ruptura no corpo de prova (conjunto de calça e camisa) após a aplicação do arco, somente 
houve ruptura durante sua manipulação para retirada do manequim. Sofreu fragilização e 
carbonização. O indicador (camiseta e cueca), utilizado sob o corpo de prova, mudou de coloração. 
Vide fotografias. 
 
 
 
 

São Paulo, 23 de março de 2022 
 
 
_______________________________________  _______________________________________ 

Thais Ohara de Carvalho Luís Eduardo Caires 

Responsável pelo Ensaio Supervisor do Serviço Técnico de Altas 
Potências 
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 Relatório de Ensaios CETIQT Nº 0108/22-1 Revisão: 00 

Coordenação de Serviços Metrológicos Laboratório Químico 

Cliente: ZAPZ UNIFORMES LTDA (CNPJ: 07.381.307/0002-00) 

Endereço: 
R BUCARESTE-LT. 03 QUADRA01, LOT. BAL.UBATUBA, Nº 211, UBATUBA, SAO FRANCISCO DO SUL-SC, 
CEP: 89240-000 

Contato(s): GUSTAVO KRIEGER e-mail(s): GUSTAVO@ZAPZUNIFORMES.COM.BR 
    

Interessado: --  

Endereço: -- 

Contato(s): -- e-mail(s): -- 

  Recepção: 04/01/22 

 
 

 
O resultado apresentado neste relatório refere-se exclusivamente ao item enviado / entregue, conforme recebido. 
Este relatório só deve ser reproduzido completo. Reprodução de partes e a sua utilização para fins promocionais, requer aprovação escrita do Laboratório. 
As atividades de laboratório foram realizadas nas instalações permanentes do laboratório. 
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). 
 

Rua Dr. Manoel Cotrim, 195, Riachuelo, Rio de  Janeiro / RJ  CEP: 20961-040     
Tel.: (21) 2582-1077  |  Email: metrologia@cetiqt.senai.br 

 RF-LBW-004, Rev. 01 Página: 1/2 

 

 
  

Informações do ensaio - AATCC TM 135 

Foi solicitado somente as lavagens sem a medição da alteração dimensional, configurando um desvio na norma AATCC TM 135:2015, 
conforme descrito nos itens 6, 8 e 9. 

Ciclo de lavagem utilizado: 3 

Temperatura de lavagem utilizada: IV 

Procedimento de secagem utilizado: (A) III 

Tamanho dos corpos de prova: Peça confeccionada 

Número de ciclos completos de lavagem: 3 

Número de ciclos completos de secagem: 3 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amostra 

Descrição do item fornecida pelo cliente: 
Camisa de segurança fabricada em tecido Uniforte FR, tecido 
produzido pela Cia. Tecidos Santanense, composição 100% algodão, 
sarja 3x1, 260 g/m², 7,7oz/yd². ATPV 11,0 cal/cm² 

Código 0108/22-01 Coleta em --  

Ensaio Resultado Unidade Método Data do Ensaio 

3 Lavagens  (ac) 
Vide informações do ensaio 
Descritivo a seguir 

% AATCC TM 135:2018 
05/01/22 - 
06/01/22 
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Coordenação de Serviços Metrológicos Laboratório Químico 

Cliente: ZAPZ UNIFORMES LTDA (CNPJ: 07.381.307/0002-00) 

Endereço: 
R BUCARESTE-LT. 03 QUADRA01, LOT. BAL.UBATUBA, Nº 211, UBATUBA, SAO FRANCISCO DO SUL-SC, 
CEP: 89240-000 

Contato(s): GUSTAVO KRIEGER e-mail(s): GUSTAVO@ZAPZUNIFORMES.COM.BR 
    

Interessado: --  

Endereço: -- 

Contato(s): -- e-mail(s): -- 
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O resultado apresentado neste relatório refere-se exclusivamente ao item enviado / entregue, conforme recebido. 
Este relatório só deve ser reproduzido completo. Reprodução de partes e a sua utilização para fins promocionais, requer aprovação escrita do Laboratório. 
As atividades de laboratório foram realizadas nas instalações permanentes do laboratório. 
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). 
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Amostra 

Descrição do item fornecida pelo cliente: 
Calça de segurança fabricada em tecido Uniforte FR, tecido 
produzido pela Cia. Tecidos Santanense, composição 100% algodão, 
sarja 3x1, 260 g/m², 7,7oz/yd². ATPV 11,0 cal/cm² 

Código 0108/22-02 Coleta em --  

Ensaio Resultado Unidade Método Data do Ensaio 

3 Lavagens  (ac) 
Vide informações do ensaio 
Descritivo a seguir 

% AATCC TM 135:2018 
05/01/22 - 
06/01/22 

 

Informações do ensaio - AATCC TM 135 

Foi solicitado somente as lavagens sem a medição da alteração dimensional, configurando um desvio na norma AATCC TM 135:2015, 
conforme descrito nos itens 6, 8 e 9. 

Ciclo de lavagem utilizado: 3 

Temperatura de lavagem utilizada: IV 

Procedimento de secagem utilizado: (A) III 

Tamanho dos corpos de prova: Peça confeccionada 

Número de ciclos completos de lavagem: 3 

Número de ciclos completos de secagem: 3 

Legenda 
(ac): Ensaio acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) com base na norma NBR ISO/IEC 17025. 

 
 
 
 
 
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2022. 
 
 
 

     

  
Alessandra Maciel dos 

Santos   
  Signatário Autorizado   
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