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1. OBJETIVO 
 

Estabelecer os requisitos técnicos mínimos para o fornecimento de todos os equipamentos que constituem os 
conjuntos de segurança para trabalho em altura, destinados à realização de trabalhos posicionados e 
suspensos, inspeções, e atividades de salvamento e resgate em altura, aplicáveis em estruturas sem risco 
elétrico. 

 

Os  conjuntos de segurança para trabalho em altura são constituídos por: 

a) Cinto de segurança tipo paraquedista, com cinturão abdominal, destinado ao uso em trabalhos 
posicionados ou suspensos; 
b) Cinto de segurança tipo paraquedista, sem cinturão abdominal, destinado ao uso em inspeções 
técnicas detalhadas; 
c) Talabarte de segurança para posicionamento e restrição, fabricado em corda, dotado de um 
elemento regulador de comprimento e protetor de corda;  
d) Talabarte de segurança duplo (Y), fabricado em fita, com absorvedor de energia integrado, e 
ganchos de 110 ou 60 mm; 
e) Trava-queda deslizante com extensão, para utilização em corda de 12 mm de diâmetro; 
f) Trava-queda deslizante sem extensão, com absorvedor de energia, para utilização em cabo de aço 
de 8 mm de diâmetro; 

 
 

2. DEFINIÇÕES 
 

2.1 Para os fins de aplicação da Norma Regulamentadora nº 6 – NR 6, considera-se Equipamento de Proteção 
Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de 
riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.  

2.2 Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por vários 
dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e 
que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
 

2.3 São considerados EPI para proteção contra quedas com diferença de nível: 

2.3.1 Cinturão de segurança com dispositivo trava-queda: cinturão de segurança com dispositivo trava-queda 
para proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal. 

2.3.2 Cinturão de segurança com talabarte para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em 
altura. 

2.3.3 Cinturão de segurança com talabarte para proteção do usuário contra riscos de queda no posicionamento 
em trabalhos em altura. 

2.4 Os equipamentos de proteção contra quedas com diferença de nível são associados da seguinte maneira 
para obtenção do Certificado de Aprovação - CA: 

2.4.1 Cinto de segurança tipo paraquedista, conjugado com seus talabartes de posicionamento e de proteção 
contra queda. 
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2.4.2 Trava-queda conjugado com seus cintos de segurança tipo paraquedista. 

2.4.3 O conjunto de segurança para trabalho em altura só terá validade legal se utilizado de acordo com a 
especificação encontrada no CA do trava-queda e do cinto de segurança tipo paraquedista. 

2.4.4 Um cinto de segurança tipo paraquedista poderá ter vários modelos de talabartes associados ao seu CA, 
ou, da mesma forma, um trava-queda também poderá ter vários modelos de cintos de segurança associados ao 
seu CA, podendo ser feitas várias combinações destes equipamentos para uso em campo, todas legalmente 
válidas. 
2.5 Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, 
onde haja risco de queda. 
 
 
3.  CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
3.1 O conjunto de segurança para trabalho em altura são destinados à realização de trabalhos posicionados e 
suspensos, inspeções, e atividades de salvamento e resgate em altura, não aplicáveis em atividades de risco 
elétrico no Sistema Elétrico de Potência –SEP. 
 
3.2 Periodicamente deveram ser efetuadas inspeções de todos os equipamentos acessórios e de ancoragem e, 
antes de cada utilização nos trabalhos deve ser efetuadas inspeções rotineiras nos equipamentos, bem como 
observar as demais  orientações do fabricante. 
 

3.3 Os equipamentos de proteção contra quedas com diferença de nível abordados nesta especificação técnica, 
somente poderão ser utilizados por empregados devidamente capacitados e autorizados a realizar trabalho em 
altura, conforme estabelece a Norma Regulamentadora nº 35 – Trabalho em Altura. 
 

3.4 Para a reposição dos Equipamentos Conjugados de Proteção Individual é necessário verificar inicialmente 
qual o modelo e/ou fabricante do equipamento em utilização, para que sejam adquiridos somente os materiais 
que possam ser associados a estes equipamentos, obedecendo às respectivas prescrições do CA. 
 
 
4. NORMAS DE REFERÊNCIA 
 
ANBT NBR 15836:2010 - Versão Corrigida: 2011 – Equipamento de proteção individual contra queda de altura - 
Cinturão de segurança tipo paraquedista; 
ABNT NBR 15835:2010 - Versão Corrigida: 2011 - Equipamento de proteção individual contra queda de altura - 
Cinturão de segurança tipo abdominal e talabarte de segurança para posicionamento e restrição; 
ABNT NBR 14626:2010 – Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Trava-queda deslizante 
guiado  em linha flexível; 
ABNT NBR 14629:2010 – Equipamentos de proteção individual contra queda de altura -  Absorvedor de energia; 
ABNT NBR 14627:2010 -  Equipamentos de proteção individual contra queda de altura – Trava-queda deslizante 
guiado em linha rígida; 
ABNT NBR 15834:2010 - Versão Corrigida: 2011 – Equipamento de proteção individual contra queda de altura – 
Talabarte de segurança; 
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ABNT NBR 15837:2010 - Versão Corrigida: 2011– Equipamento de proteção individual contra queda de altura – 
Conectores (mosquetões); 
ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão po exposição à névoa salina; 
 
NOTAS: 
1) Deverão ser consideradas aplicáveis as últimas revisões dos documentos listados acima, na data de 
solicitação de cotação. 
2) Será permitida a utilização de normas de outras organizações, desde que garantam uma qualidade igual ou 
superior à assegurada pelas normas relacionadas acima e que não contrariem esta especificação técnica. 
3) Nos aspectos não cobertos por esta especificação,  prevalecerão as exigências das normas citadas no item 4 
desta especificação. 
 
 
5. RELATÓRIOS DE ENSAIOS E LAUDOS TÉCNICOS 
 
5.1 O fornecedor deverá enviar à COPEL duas amostras dos conjuntos de segurança para trabalhos em altura, 
de tamanhos 1 e 2, para análise das características técnicas e realização de testes em campo pelos usuários. 
 

5.2 Deverá ser fornecida cópia do documento original do Certificado de Aprovação – CA, emitido pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego – MTE, juntamente com a apresentação das amostras.  

 
5.3 Deverão ser fornecidos relatórios de conformidade, laudos técnicos ou certificados, em vias originais ou 
cópias autenticadas, emitidos por laboratório nacional credenciado ao MTE ou laboratório estrangeiro acreditado 
ao INMETRO acompanhado da respectiva tradução juramentada, comprovando que cada equipamento atende, 
item a item, a todos os requisitos da respectiva norma de referência, demonstrando inclusive, os valores obtidos 
em cada ensaio realizado para a obtenção do CA, e contendo, no mínimo: 
 

a) Ensaio de resistência dinâmica  nos cinturões tipo paraquedista, trava-queda e talabartes; 

b) Ensaio de resistência estática  para fivelas, argolas e conectores; 

c) Ensaio de resistência à corrosão  das partes metálicas por exposição à névoa salina, segundo NBR 
8094:1983, com uma exposição inicial de 24 horas, seguida por 1 hora de secagem, seguida por uma 
segunda exposição de 24 horas; 

 

5.4 Toda a documentação solicitada no item 5, incluindo as amostras e os laudos com os ensaios citados 
deverão ser  fornecidos para que se possa iniciar o processo de avaliação técnica.  

 
 
6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
6.1 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA 
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6.1.1 Cinto de segurança tipo paraquedista com cint urão abdominal, destinado ao uso em trabalhos 
posicionados ou suspensos  

O cinto de segurança tipo paraquedista com cinturão abdominal deverá ser uma peça única, de formato “Y”,  
fabricado em material sintético,  além de possuir as seguintes características: 

 

a) As fitas do cinturão abdominal, das pernas e do suspensório deverão ser confeccionadas em 
material sintético, com, no mínimo, 40 mm de largura; 
b) As fitas primárias superiores deverão ser confeccionadas em material sintético sem trama elástica; 
c) Deverá possuir 2 pontos para regulagem peitoral, com ajustes através de fivelas duplas, sem pinos; 
d) Deverá apresentar 3 (três) pontos de ancoragem distintos, sendo: um ponto central ou abdominal, 
um ponto esternal ou peitoral, e um ponto dorsal, além de 2 (dois) elementos de engate laterais; 
e) Os elementos de engate laterais deverão possuir uma angulação que permita afastar o anel do 
cinto, garantindo facilidade e praticidade ao engate do talabarte de posicionamento;  
f) Os pontos de ancoragem laterais deverão ser fixados no cinturão, de forma a não permitir o giro 
livre para trás sem a ação direta do usuário;  
g) Todos os pontos de ancoragem e elementos de engate laterais deverão ser compostos por anéis 
metálicos, confeccionados em aço inox ou aço carbono. Deverão suportar uma carga nominal mínima 
de 1500kg e possuir diâmetro interno mínimo de 55mm ± 1 mm, conforme o modelo apresentado da 
Figura 5; 
h) O cinturão abdominal deverá ser fabricado em material sintético, com suspensão através de fitas 
sintéticas de modo flutuante, com limitador ou regulagem através de fivelas de ajuste, e encosto 
almofadado constituído de material que possibilite a transpiração para maior conforto do usuário; 

i) O cinturão de segurança deverá possuir um sistema de ajuste abdominal, ajuste das fitas 
almofadadas dos ombros e ajuste das alças das pernas através de fivelas confeccionadas em aço inox 
ou aço carbono, constituídas de tal forma que não permitam a abertura ou o deslizamento das fitas do 
cinto, porém permitindo fácil ajuste ao vestir e durante a utilização do cinto. Os fechos do tipo engate 
rápido utilizados para fechamento e ajuste das alças das pernas não poderão estar posicionados na 
parte interna das pernas . 

j)  Os passadores e as presilhas das fitas também deverão ser confeccionados em material resistente ; 
k) O cinturão de segurança deverá possuir indicador de queda e fita para suporte de rádio 
comunicador;  
l) O cinturão de segurança deverá possuir fixação peitoral ou parte superior através de mosquetão 
tipo “pera”, fixo de forma permanente à estrutura do cinto, fabricado em alumínio, com capacidade 
mínima de 22kN, com trava com mola automática no gatilho, trava de posicionamento tipo três 
movimentos e nariz do tipo “keylock”, conforme o exemplo da Figura 4; 

m) O fechamento do cinto nas pernas deverá ser através de fechos do tipo engate rápido com dupla 
trava automática de segurança embutida, e deverá atender ao disposto nos itens 4 e 5 desta 
especificação;  

n) A região abdominal do cinturão de segurança deverá possuir somente as fivelas de ajustes, sem 
fechos de engates; 

o) O cinturão de segurança deverá possuir dispositivos ou alças, fabricadas em material sintético, 
(racks) em cada lateral, abaixo dos pontos de ancoragem laterais, em cor laranja ou cor diferenciada 



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA   
Nº 

1.046 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

CONJUNTOS DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ALTURA  
Proteção contra quedas com diferença de nível – Tel ecomunicações e Serviços Gerais 

 

Data de criação: 
08/2007 

Revisão:8 
01/2016 

SRH/DGC/CPGH 
Marcus G. de Drusina Voos 

Pág. 5/20 

 

do cinto. Também deverá possuir dois dispositivos ou alças, fabricadas em material sintético tubular, 
localizada na parte traseira do cinturão abdominal, na altura da linha da cintura; 

p) Os cinturões de segurança deverão ser fabricados, no mínimo, em 3 (três) tamanhos: 0,1 e 2; 

q) O cinto de segurança deverá atender a todos os requisitos referentes aos aspectos ergonômicos 
estabelecidos na ABNT NBR 15836:2010 e, durante a sua utilização em trabalhos posicionados ou 
suspensos, não poderá gerar desconforto ao usuário.  

r) O cinto de segurança deverá ser fabricado de forma a suportar um carga de trabalho de 140kg; 

s) O cinto de segurança deverá pesar, no máximo  3,00 kg; 

s)  Qualquer conector a ser utilizado com o cinto de segurança deverá estar de acordo com a ABNT 
NBR 15837:2010. 

 

6.1.2 Cinto de segurança tipo paraquedista, sem cin turão abdominal. destinado ao uso em inspeções  
 

O cinto de segurança tipo paraquedista sem cinturão abdominal deverá ser uma peça única, fabricado em 
material sintético, além de possuir as seguintes características: 

 

 

a)  As fitas deverão ser confeccionadas em material sintético, sem trama elástica, com, no mínimo, 40 
mm de largura; 
b)  Deverá apresentar os seguintes pontos de ancoragem: um ponto esternal ou peitoral composto de 
duas alças em fita, frontais no suspensório, um ponto na região dorsal composto por um anel em “D”, 
em aço inox, e duas alças em fita nos ombros para atividades em espaço confinado; 
c) Cada alça frontal do suspensório, deverá ser considerada como ½ meio ponto de ancoragem, as 
quais deverão ser utilizadas em conjunto, totalizando um ponto de ancoragem; 
d)  O ponto de ancoragem dorsal deverá ser do tipo argola metálica fechada, em formato “D”, fabricada 
em aço inox, capaz de suportar uma carga nominal mínima de 1500 kg e possuir um diâmetro interno 
mínimo de 50 mm ± 1 mm; 
e)  Os passadores e as presilhas das fitas deverão ser confeccionados em material resistentes ; 
f)  O cinto de segurança deverá ser dotado de, no mínimo, 4 fivelas duplas, sem pino, confeccionadas 
em aço inoxidável, utilizadas para regulagem e ajuste, sendo localizadas uma em cada perneira e duas 
nas fitas suspensório;  
g) O cinturão de segurança deverá possuir indicador de queda e fita para suporte de rádio 
comunicador;  
h) O cinto de segurança deverá possuir um dispositivo de fechamento peitoral, além das alças frontais; 

i) O cinto de segurança deverá possuir dispositivos ou alças (racks), fabricadas em material sintético,  
em cada lateral, em cor laranja ou cor diferenciada do cinto; 

j) Os cinturões de segurança deverão ser fabricados, no mínimo, em 3 (três) tamanhos: 0,1 e 2; 

k)  O cinto de segurança deverá atender a todos os requisitos referentes aos aspectos ergonômicos 
estabelecidos na ABNT NBR 15836:2010 e, durante a sua utilização em trabalhos posicionados e 
suspensos, não poderá gerar desconforto ao usuário.  

l)  O cinto de segurança deverá ser fabricado de forma a suportar um carga de trabalho de 140kg; 
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m)  O cinto de segurança deverá pesar, no máximo,  1,10 kg; 

n)   O ponto de ancoragem dorsal deverá possuir regulagem de posicionamento; 

o)  Qualquer conector a ser utilizado com o cinto de segurança deverá estar de acordo com a ABNT 
NBR 15837:2010. 

 

6.2 TRAVA-QUEDA  

 

6.2.1 Trava-queda deslizante com extensão, para uti lização em corda de 12 mm de diâmetro 

O trava-queda deslizante com extensão, para utilização em cordas de 12 mm de diâmetro, deverá apresentar as 
seguintes características: 

 

a) O trava-queda deverá permitir a livre ascenção do usuário, quando da movimentação na vertical, 
sem a necessidade de interferência manual durante as mudanças de posição para cima ou para baixo, 
e deverá assegurar o travamento automático em caso de queda; 

b) Deverá possuir dupla trava de segurança, com sistema de freio acionado manualmente, que 
permita o posicionamento do dispositivo acima da linha de trabalho do usuário; 

c) Deverá ser confeccionado em aço inoxidável para ser utilizado em corda de poliamida trançada 
com diâmetro de 12 mm, e possuir marcação indelével da bitola a que se destina sua utilização; 

d) Deverá ser construído de forma que permita apenas uma posição de instalação na corda, com 
indicação de sentido correto de instalação, evitando erros na montagem do equipamento; 

e) Deverá possuir um mosquetão tipo “oval” de engate rápido, fabricado em aço inoxidável ou aço 
carbono, com tripla trava de segurança e de, no mínimo, 100 mm de diâmetro interno, medido no maior 
sentido, com tensão de ruptura mínima de 22 kN e nariz do tipo “keylock”, conforme exemplo da Figura 
4; 

f) A extensão, que unirá o dispositivo trava-queda ao mosquetão, deverá ser confeccionada em fita 
dupla com, no mínimo, 22 mm de largura, confeccionada em material sintético, com no máximo 300 
mm de comprimento, medidos entre o centro do olhal do dispositivo trava-queda até o mosquetão da 
extremidade oposta, considerando sua maior dimensão; 

g) Quando o trava-queda deslizante com extensão estiver fixado à corda de 12 mm de diâmetro, sem 
carga, não poderá apresentar um deslocamento vertical superior a 25 cm. Serão verificados os ensaios 
de desempenho dinâmico do trava-queda para determinação do deslocamento; 

h) O trava-queda deslizante com extensão deverá atender a todos os requisitos estabelecidos na ABNT 
NBR 14626:2010, inclusive no aspecto ergonômico, e não poderá gerar desconforto ao usuário; 

i)  O trava-queda deslizante com extensão deverá ser fabricado de forma a suportar uma carga de 
trabalho de 140kg; 

j)  Qualquer conector a ser utilizado com o trava-queda deverá estar de acordo com a ABNT NBR 
15837:2010. 
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6.2.2 Trava-queda deslizante sem extensão, para uti lização em corda de 12 mm de diâmetro 

O trava-queda deslizante sem extensão, para utilização em cordas de 12 mm de diâmetro, deverá apresentar as 
seguintes características: 

 

a) O trava-queda deverá permitir a livre ascenção do usuário, quando da movimentação na vertical, 
sem a necessidade de interferência manual durante as mudanças de posição para cima ou para baixo, 
e deverá assegurar o travamento automático em caso de queda; 

b) Deverá possuir dupla trava de segurança, com sistema de freio acionado manualmente, que 
permita o posicionamento do dispositivo acima da linha de trabalho do usuário; 

c) Deverá ser confeccionado em aço inoxidável para ser utilizado em corda de poliamida trançada 
com diâmetro de 12 mm, e possuir marcação indelével da bitola a que se destina sua utilização; 

d) Deverá ser construído de forma que permita apenas uma posição de instalação na corda, com 
indicação de sentido correto de instalação, evitando erros na montagem do equipamento; 

e) Deverá possuir um mosquetão tipo “oval” de engate rápido, fabricado em aço inoxidável ou aço 
carbono, com tripla trava de segurança e de, no mínimo, 100 mm de diâmetro interno, medido no maior 
sentido, com tensão de ruptura mínima de 22 kN e nariz do tipo “keylock”, conforme exemplo da Figura 
4; 

f) Quando o trava-queda deslizante estiver fixado à corda de 12 mm de diâmetro, sem carga, não 
poderá apresentar um deslocamento vertical superior a 25 cm. Serão verificados os ensaios de 
desempenho dinâmico do trava-queda para determinação do deslocamento; 

g) O trava-queda deslizante deverá atender a todos os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 
14626:2010, inclusive no aspecto ergonômico, e não poderá gerar desconforto ao usuário; 

h) O trava-queda deslizante deverá ser fabricado de forma a suportar um carga de trabalho de 140kg; 

i) Qualquer conector a ser utilizado com o trava-queda deverá estar de acordo com a ABNT NBR 
15837:2010. 

 

6.2.3 Trava-queda deslizante sem extensão, com abso rvedor de energia, para utilização em cabo de aço 
de 8 mm de diâmetro 

O trava-queda deslizante sem extensão, para utilização em cabo de aço de 8 mm, deverá apresentar as 
seguintes características: 

 

a) O trava-queda deverá permitir a livre ascenção do usuário, quando da movimentação na vertical, 
sem a necessidade de interferência manual durante as mudanças de posição para cima ou para baixo, 
e deverá assegurar o travamento automático em caso de queda; 

b)  Deverá ser fabricado em aço inoxidável para ser utilizado com cabo de aço de 8 mm de diâmetro, 
com segurança e garantia de funcionamento, e possuir marcação indelével da bitola a que se destina 
sua utilização; 

c)  Deverá possuir um dispositivo que permita travar sua posição no cabo de aço, através de 
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acionamento manual; 

d)   Sua instalação no cabo de aço não deverá ocasionar desconexão do trava-queda ao mosquetão 
que o liga ao cinto paraquedista; 

e)  Deverá ser construído de forma que permita apenas uma posição de instalação no cabo, com 
indicação de sentido correto de instalação, evitando erros na montagem do equipamento; 

f)   Deverá possuir um mosquetão tipo “oval” de engate rápido, fabricado em aço inoxidável ou aço 
carbono, com tripla trava de segurança e de, no mínimo, 100 mm de diâmetro interno, medido no maior 
sentido, com tensão de ruptura mínima de 22 kN e nariz do tipo “keylock”,conforme exemplo da Figura 
4; 

g)  Quando o trava-queda deslizante estiver fixado ao cabo de aço de 8 mm, sem carga, não poderá 
apresentar um deslocamento vertical superior a 25 cm. Serão verificados os ensaios de desempenho 
dinâmico do trava-queda para determinação do deslocamento; 

h)  O trava-queda deslizante deverá atender a todos os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 
14627:2010, inclusive no aspecto ergonômico, e não poderá gerar desconforto ao usuário; 

i) O trava-queda deslizante deverá ser fabricado de forma a suportar um carga de trabalho de 140kg; 

j)  Qualquer conector a ser utilizado com o trava-queda deverá estar de acordo com a ABNT NBR 
15837:2010. 

 

 
6.3 TALABARTES  
 
6.3.1 Talabarte de segurança para posicionamento e restrição  
 

O talabarte de segurança para posicionamento e restrição deverá apresentar as seguintes características: 
 

a)  Deverá ser constituído de corda em material sintético, recoberta por uma capa protetora, com alça 
costurada nas extremidades, uma das quais deverá conter um conector com trava automática, e 
possuir um dispositivo de regulagem de comprimento da corda com puxador anatômico; 

b)  A corda deverá possuir baixa elasticidade e grande flexibilidade, com diâmetro entre 12 e 14 mm, e 
construção tipo capa trançada de multifilamentos de poliéster e alma de poliamida;  

c)  A capa ou manga protetora da corda deverá ser confeccionada em cordura ou material semelhante, 
com grande flexibilidade e resistência à abrasão, permitindo o fácil deslizamento da corda do talabarte. 
Deverá possuir comprimento entre 60 e 70 cm, com sistema de ajuste progressivo; 
d) A capa ou manga protetora deverá ser capaz de ser comprimida durante o processo de regulagem 
do talabarte e seu comprimento máximo neste estágio não poderá ultrapassar 25cm, conforme 
exemplo da Figura 1; 
e) As extremidades da corda deverão ser dispostas de laços, com fechamento através de costura das 
pontas da corda, mantendo-se no mesmo formato, mesmo sob tração. O comprimento máximo do laço 
com a costura é de 13 cm, conforme o exemplo da Figura 2; 
f)   Conector gancho, classe “T”, fabricado em aço inox e/ou alumínio, com duplo acionamento, fixo em 
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uma das extremidades da corda, com peso máximo de 250g, abertura mínima de 20mm e máxima de 
25mm, de fácil manuseio e que impeça a abertura acidental, conforme exemplo da Figura 3; 
g) O dispositivo de regulagem do comprimento da corda do talabarte deverá ser confeccionado em  
aço inox ou alumínio, e possuir puxador anatômico que permita fazer o ajuste do comprimento do 
talabarte, distância do empregado à estrutura, com apenas uma das mãos. Após o ajuste, este 
dispositivo deverá manter a corda travada, de forma que não seja possível a liberação involuntária da 
corda;  
h) O dispositivo de regulagem do comprimento da corda do talabarte deverá ser acompanhado de um 
mosquetão tipo Oval em aço inox ou aço carbono, com carga de ruptura mínima de 22kN, sistema de 
tripla trava automática e nariz do tipo “keylock”, conforme o exemplo da Figura 4; 
i) O talabarte de posicionamento e restrição deverá atender a todos os requisitos estabelecidos na 
ABNT NBR 15835:2010, inclusive no aspecto ergonômico, e não poderá gerar desconforto ao usuário; 

j) Qualquer conector a ser utilizado com o talabarte de posicionamento e restrição deverá estar de 
acordo com a ABNT NBR 15837:2010; 

k)  O comprimento total do talabarte de posicionamento e restrição,  com seus conectores, não deverá 
ultrapassar 2000 mm. 

 
 

6.3.2 Talabarte de segurança duplo (Y)  com absorve dor de energia integrado e ganchos de 110 ou 60 mm  
 

O talabarte de segurança duplo, de formato “Y”,  deverá ser fabricado em material sintético com as seguintes 
características: 
 

a) Deverá possuir um dispositivo absorvedor de energia integrado, onde deverá estar indicada a zona 
livre de queda; 

b) O absorvedor de energia integrado ao talabarte deverá atender a todos os requisitos estabelecidos 
na ABNT NBR 14629:2010; 

c) Deverá possuir dois conectores tipo gancho, classe “A”, com 60 mm  ou 110 mm de abertura 
incorporados em seus terminais, com tolerância de ± 5 mm , fabricados em liga de alumínio e aço inox. 
A abertura dos conectores deverá ser feita através de gatilho com dupla trava automática, de fácil 
manejo, e que impeça a abertura acidental; 

d) Deverá possuir um terminal com mosquetão para conexão ao ponto de ancoragem do cinto 
paraquedista. O mosquetão deverá ser do tipo “oval”, de engate rápido, fabricado em aço inoxidável ou 
aço carbono, com tripla trava de segurança e de, no mínimo, 100 mm de diâmetro interno, medido no 
maior sentido, com tensão de ruptura mínima de 22 kN e nariz do tipo “keylock”, conforme exemplo da 
Figura 4; 

e) Deverá possuir fitas em material sintético, resistente; 
f) O talabarte de segurança deverá atender a todos os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 
15834:2010, inclusive no aspecto ergonômico, e não poderá gerar desconforto ao usuário; 

g) Qualquer conector a ser utilizado com o talabarte de posicionamento e restrição deverá estar de 
acordo com a ABNT NBR 15837:2010; 

h)  O comprimento total do talabarte de segurança,  com seus conectores, não deverá ultrapassar 
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2000 mm. 
 
 
6.4 FIGURAS ILUSTRATIVAS 
 

 
Figura 1 - Capa de proteção do talabarte para posicionamento e restrição 

 
Figura 2 - Laço e costura do talabarte para posicionamento e restrição 
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Figura 3 – Conector gancho classe "T" com dupla trava automática 

 

 
Figura 4- Conector com nariz tipo Keylock 
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Figura  5- Dimensões mínimas para ponto de ancoragem 

 
 
7. DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS 
 
Os dispositivos listados abaixo também poderão integrar o conjunto de segurança para trabalho em altura, 
dependendo da aplicação, e deverão ser adquiridos separadamente, conforme necessidade, através de suas 
respectivas especificações técnicas, em suas  últimas versões: 
 
7.1 DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DA LINHA DE VIDA EM ES TRUTURAS 
I) Anel de ancoragem tubular    => ETS 1.062 

II) Cordelete      => ETS 1.064 

III) Conector(Mosquetão de aço)  => ETS 1.065 

IV) Corda de fibra para linha de vida   => ETS 1.038 

 
 

7.2 CAPA PROTETORA PARA TALABARTE DE POSICIONAMENTO  
 
Este dispositivo poderá ser destinado a reposição quando houver desgaste da capa protetora do talabarte de 
posicionamento em atividades realizadas em estruturas tipo postes, torres, etc. 
 
Capa protetora para talabarte => ETS 1.075 
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8. TREINAMENTO PRÁTICO PARA UTILIZAÇÃO DOS CONJUNTO S  
 
Mediante solicitação da Copel, a empresa vencedora do certame deverá realizar treinamento sobre a correta 
utilização do Conjunto de Segurança para Trabalhos em Altura, sempre que houver mudanças tecnológicas 
significativas.  
 
O treinamento para os empregados da Copel, que atuarão como multiplicadores internos, deverá compreender 
os aspectos teóricos e práticos do Conjunto de Segurança para Trabalhos em Altura, com carga horária de 8 
horas e conteúdo programático a ser definido pela Copel. 
 
 

9. AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 
 
O fornecedor deverá enviar à COPEL duas amostras dos conjuntos de segurança para trabalho em altura, 
tamanhos 1 e 2, juntamente com a documentação solicitada no item 5 desta especificação, para análise das 
características técnicas dos materiais e realização de testes em campo pelos usuários. 
 

9.1  AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DOS MATERIAIS 
 

Esta avaliação consiste na realização de testes dos materiais em campo, em atividades de rotina dos 
empregados, onde os aspectos ergonômicos do cinto de segurança tipo paraquedista, juntamente com os 
talabartes e o trava-queda, deverão ser analisados através da verificação do conforto oferecido pelo conjunto. 

 

Serão verificados, entre outros aspectos, o comportamento do cinto de segurança tipo paraquedista, quando em 
posicionamentos críticos, nas seguintes situações: 

 

a) Suspensão pelo ponto de ancoragem peitoral ou “esternal”; 

b) Suspensão pelo ponto de ancoragem dorsal; 

c) Posicionamento pelos pontos laterais do cinturão abdominal. 

Durante a realização dos testes de campo serão avaliados os desconfortos relatados pelos usuários, como 
pressões demasiadas em determinadas partes do corpo (coxa, virilha, glúteos, região dos rins, peito, pescoço e 
ombros), posicionamento do corpo e o posicionamento das partes metálicas quando em suspensão e 
deslocamento. 

 

Além dos itens já mencionados, também serão avaliados aspectos como a força/dificuldade exigida para operar 
mecanismos de abertura e fechamento de fechos e conectores, facilidade de ajuste das fivelas, praticidade de 
uso, peso e acabamento do conjunto, e demais pontos problemáticos que possam causar acidentes.  
 
Esta avaliação deverá ser formalizada pelos usuários e terá caráter reprobatório. 
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9.2  PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES 
 
A realização dos testes de que trata o item anterior deverá seguir os seguintes procedimentos: 
 

a) A coordenação dos testes deverá ser realizada por representantes da área de Segurança do 
Trabalho; 

b) A execução dos testes deverá ser realizada por equipes compostas por, no mínimo, 2 (dois) 
usuários por equipe; 

c) O local para realização dos testes deverá ser nas próprias instalações da Copel e/ou nas áreas 
destinadas para  treinamento; 

d) Ao término da realização dos testes em campo, deverá ser preenchida uma ficha de avaliação do 
equipamento de segurança ou o Formulário de Acompanhamento – FAC , onde deverá ser emitido 
um parecer, com base na avaliação conjunta entre as equipes, aprovando ou reprovando o material; 

e) Em caso de reprovação do material, deverão ser citados todos os pontos problemáticos, de forma 
detalhada, para que o fornecedor/fabricante possa ter ciência das melhorias necessárias; 

f) Todo o material testado ficará de posse da área de Segurança do Trabalho até a conclusão do 
processo licitatório. 

 
9.3 APROVAÇÃO DO MATERIAL 
 
A forma como os Equipamentos Conjugados de Proteção Individual estão associados, deverá sempre ser 
observada na descrição contida no Certificado de Aprovação – CA dos equipamentos. 
 
Em virtude dos conjuntos de proteção contra quedas com diferença de nível ser considerado como um 
Equipamento Conjugado de Proteção Individual, caso haja, por exemplo, a aprovação do talabarte e a 
reprovação do cinto de segurança tipo paraquedista, considerar-se-á como reprovado todo o conjunto. A mesma 
analogia deverá ser considerada para análise do conjunto formado pelo trava-queda e o cinto de segurança tipo 
paraquedista. 

 
 
10. INSPEÇÃO DE ROTINA NO RECEBIMENTO 
 
Durante a inspeção de rotina no recebimento dos materiais/equipamentos que constituem o Conjunto de 
Segurança para Trabalho em Altura, deverá ser comprovada a validade do Certificado de Aprovação –CA de 
todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 
 
10.1 INSPEÇÃO VISUAL 
 
A inspeção visual deverá ser realizada verificando-se os seguintes aspectos e características de todos os 
equipamentos que compõem os conjuntos de segurança para trabalhos em altura: 
 

• características técnicas, conforme item 6 desta especificação; 
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• embalagem, conforme item 12 desta especificação; 
• integridade do material e acabamento, tipo e qualidade das costuras, sinais de oxidação, e 
funcionamento, conforme item 13 desta especificação; 

 

11. CONDIÇÕES DE GARANTIA E RASTREABILIDADE 

 
O proponente deverá oferecer garantia total pelo produto no prazo de 12 meses, ou maior, quando especificado 
pelo fabricante, contra qualquer defeito comprovado, tanto do material quanto do processo de fabricação ou, nos  
casos em que os conjuntos  testados não atendam aos requisitos normativos desta especificação. Ex.:  
 

• Rasgos; 
• Deslocamentos e manchas; 
• Rompimento de costuras; 
• Corrosões; 
• Defeitos no material ou na confecção; 
• Mau funcionamento. 

 
Para os casos citados acima, o fornecedor deverá assumir todas as despesas necessárias para a completa 
regularização de todas as pendências, incluindo a substituição de todos os conjuntos fornecidos, caso 
necessário. 
 
Os custos referentes a reparos, substituições e transportes de materiais serão de inteira responsabilidade do 
fornecedor, sem qualquer ônus para a Copel. 

 
 

12. EMBALAGEM 
 
Conforme manual da Superintendência de Logística de Suprimento da Copel, os conjuntos mencionados no item 
16 desta especificação, juntamente com os conectores e demais acessórios, deverão ser embalados em uma 
única peça. 
 
As embalagens deverão ser padronizadas, de modo a facilitar a distribuição aos usuários. 
 
Os conjuntos deverão ser entregues acondicionados individualmente em embalagem plástica transparente e 
hermeticamente fechada, contendo o manual de conservação e manutenção em português, além de serem 
acondicionados em caixas padronizadas de papelão, conforme manual de logística de suprimento da Copel. 
 
As caixas deverão conter etiqueta de identificação, em duas faces externas, com as  seguintes informações: 
 

• Nome do fabricante (razão social); 

• Número (tamanho do manequim); 

• Identificação do material ( calça, camisa, meia ou luva); 

• Quantidade do item; 
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• Data de fabricação; 

• Nº doa Lote; 

• Nº da Nota Fiscal; 

• Nº da Ordem de Compra da COPEL. 

 

13. CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO 
 
13.1 MANUAL DE INSTRUÇÕES E OPERAÇÃO 

Deverá ser fornecido junto a todos os equipamentos do conjunto de segurança para trabalhos em altura, um 
manual contendo instruções em português, sobre o uso e conservação do equipamento, as limitações de uso, e 
os riscos de seu uso indevido. No manual de instruções deverão constar todos os dados do equipamento, 
conforme exigem as respectivas normas de referência de cada equipamento, além do Certificado de Aprovação - 
CA. 

Este item é aplicável aos seguintes equipamentos/materiais: 

 
a) Cinto de segurança tipo paraquedista, com cinturão abdominal, destinado ao uso em trabalhos 
posicionados e suspensos; 
b) Cinto de segurança tipo paraquedista, sem cinturão abdominal, destinado ao uso em inspeções 
técnicas detalhadas; 
c) Talabarte de segurança para posicionamento e restrição, fabricado em corda, dotado de um 
elemento regulador de comprimento e protetor de corda;  
d) Talabarte de segurança duplo (Y), fabricado em fita, com absorvedor de energia integrado, e 
ganchos de 110 ou 60 mm; 
e) Trava-queda deslizante sem extensão, para utilização em corda de 12 mm de diâmetro; 
f) Trava-queda deslizante com extensão, para utilização em corda de 12 mm de diâmetro; 
g) Trava-queda deslizante sem extensão, com absorvedor de energia, para utilização em cabo de aço 
de 8 mm de diâmetro; 

 

13.2 ACABAMENTO 
 
Os equipamentos deverão apresentar perfeito acabamento, com partes metálicas sem cantos vivos ou arestas 
cortantes ou ásperas que possam causar desfiamento nas costuras ou tecidos, ou ainda, causar escoriações e 
lesões aos usuários.  

As costuras deverão ser uniformes, simétricas e contínuas e, quando se tratarem de costuras de segurança, 
deverão possuir cores contrastantes com o material de confecção. 

 
13.3 CONECTORES (mosquetões) 
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Todos os conectores deverão estar embalados e deverão trazer gravados indelevelmente em português, as 
tensões mínimas de ruptura (resistência estática mínima no maior eixo), além do nome do fabricante, modelo de 
conector, data de fabricação e/ou lote de fabricação e a norma de referência.  

Todos os mosquetões componentes dos equipamentos citados nesta especificação, à exceção do mosquetão 
utilizado para fixação peitoral do cinturão de segurança destinado à realização de trabalhos posicionados ou 
suspensos, deverão ser fabricados em aço inox ou aço carbono, com capacidade mínima de 22kN, além de 
possuir trava com mola automática no gatilho, trava de posicionamento tipo três movimentos (tripla trava) e nariz 
do tipo “keylock”, conforme o exemplo da Figura 4; 
 

13.4 PORTA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 

O cinto de segurança deverá possuir um porta etiqueta de identificação, destinado para fixação do cartão de 
identificação do usuário, contendo nome e lotação, o qual deverá estar instalado em local de fácil visualização, e 
em uma posição que não gere desconforto ao usuário, durante a realização de suas atividades. 

13.5 SUPORTE PARA RÁDIO COMUNICADOR 

O cinto de segurança deverá possuir um suporte para fixação do rádio comunicador do usuário, o qual deverá 
estar instalado em local de fácil visualização, e em uma posição que não gere desconforto ao usuário, durante a 
realização de suas atividades. 

14. VALIDADE E VIDA ÚTIL  
 

As informações referentes à vida útil e validade dos conjuntos de segurança deverão estar dipostas de forma 
clara no manual de instruções dos equipamentos. 
 
Os equipamentos d,severão ter uma validade de, no mínimo, 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão da 
nota fiscal. 
 

 

15. MARCAÇÃO 

Os equipamentos deverão possuir uma etiqueta resistente à umidade e abrasão, com as seguintes informações:  

a) identificação do fabricante, data de fabricação; 

b) número de referência de fabricação; 

c) número do lote; 

d) número do Certificado de Aprovação (CA); 
 

 

16. CÓDIGOS COPEL 
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A seguir, serão listados todos os códigos dos materiais, com suas respectivas descrições, por especialidade de 
atividade: 
 
16.1  Materiais para atividades e proteção contra q uedas com diferença de nível  – serviços gerais 
 

Nº DESCRIÇÃO CÓDIGO SAP 

A 

Conjunto de segurança para trabalhos em altura – se rviços gerais 
Composto por: cinto paraquedista completo para trabalho posicionado ou 
suspenso , tamanho número 1; talabarte de posicionamento em corda de 
12mm a 14mm, com dispositivo regulador de comprimento, 01 mosquetão 
oval em aço carbono com tensão de ruptura mínima de 22kN, 100mm de 
diâmetro interno medido no maior sentido, trava automática com três 
movimentos e nariz do tipo “keylock”; talabarte de progressão "Y" com 
absorvedor de energia integrado e  ganchos de 60 mm; 01 mosquetão oval 
em aço carbono com tensão de ruptura mínima de 22kN, 100mm de 
diâmetro interno medido no maior sentido, trava automática com três 
movimentos e nariz do tipo “keylock”; 3,40 metros de cordelete 6mm; 01 
trava quedas para corda 12mm com extensão;  Conforme Especificação 
Técnica 1.046 - Rev. 8.  

15011148 

B 

Conjunto de segurança para trabalhos em altura – se rviços gerais 
Composto por: cinto paraquedista completo para trabalho posicionado ou 
suspenso , tamanho número 2; talabarte de posicionamento em corda de 
12mm a 14mm, com dispositivo regulador de comprimento, 01 mosquetão 
oval em aço carbono com tensão de ruptura mínima de 22kN, 100mm de 
diâmetro interno medido no maior sentido, trava automática com três 
movimentos e nariz do tipo “keylock”; talabarte de progressão "Y" com 
absorvedor de energia integrado e  ganchos de 60 mm; 01 mosquetão oval 
em aço carbono com tensão de ruptura mínima de 22kN, 100mm de 
diâmetro interno medido no maior sentido, trava automática com três 
movimentos e nariz do tipo “keylock”; 3,40 metros de cordelete 6mm; 01 
trava quedas para corda 12mm com extensão;  Conforme Especificação 
Técnica 1019 - Rev. 17.  

15011172 
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C 

Conjunto de segurança para trabalhos em altura – se rviços gerais 
Composto por: cinto paraquedista completo para trabalho posicionado ou 
suspenso , tamanho número 0; talabarte de posicionamento em corda de 
12mm a 14mm, com dispositivo regulador de comprimento, 01 mosquetão 
oval em aço carbono com tensão de ruptura mínima de 22kN, 100mm de 
diâmetro interno medido no maior sentido, trava automática com três 
movimentos e nariz do tipo “keylock”; talabarte de progressão "Y" com 
absorvedor de energia integrado e  ganchos de 60 mm; 01 mosquetão oval 
em aço carbono com tensão de ruptura mínima de 22kN, 100mm de 
diâmetro interno medido no maior sentido, trava automática com três 
movimentos e nariz do tipo “keylock”; 3,40 metros de cordelete 6mm; 01 
trava quedas para corda 12mm;  Conforme Especificação Técnica 1.046 - 
Rev. 8. 

 

D 

Cinto de segurança tipo para-quedista destinado ao uso em inspeções– 
serviços gerais  
Composto por cinto paraquedista para inspeção, confeccionado em fita, 
tamanho número 1; talabarte de progressão "Y" com absorvedor de energia 
integrado e  ganchos de 60 mm, 01 mosquetão oval em aço carbono com 
tensão de ruptura mínima de 22kN, 100mm de diâmetro interno medido no 
maior sentido, trava automática com três movimentos e nariz do tipo 
“keylock”; 3,40 metros de cordelete 6mm; 01 trava quedas para corda 
12mm;  Conforme Especificação Técnica 1046 - Rev. 8.  

 

E 

Cinto de segurança tipo para-quedista destinado ao uso em inspeções– 
serviços gerais 
Composto por cinto paraquedista para inspeção, confeccionado em fita, 
tamanho número 2; talabarte de progressão "Y" com absorvedor de energia 
integrado e  ganchos de 60 mm, 01 mosquetão oval em aço carbono com 
tensão de ruptura mínima de 22kN, 100mm de diâmetro interno medido no 
maior sentido, trava automática com três movimentos e nariz do tipo 
“keylock”;3,40 metros de cordelete 6mm; 01 trava quedas para corda 12mm 
com extensão;  Conforme Especificação Técnica 1046 - Rev. 8.  

 

F 

Cinto de segurança tipo para-quedista destinado ao uso em inspeções– 
serviços gerais 
Composto por cinto paraquedista para inspeção, confeccionado em fita, 
tamanho número 0; talabarte de progressão "Y" com absorvedor de energia 
integrado e  ganchos de 60 mm, 01 mosquetão oval em aço carbono com 
tensão de ruptura mínima de 22kN, 100mm de diâmetro interno medido no 
maior sentido, trava automática com três movimentos e nariz do tipo 
“keylock”; 3,40 metros de cordelete 6mm; 01 trava quedas para corda 
12mm;  Conforme Especificação Técnica 1046 - Rev. 8.  
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