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1. Objetivo 
 
Esta especificação tem por objetivo estabelecer a padronização e as características mínimas do dispositivo 
para fixação da linha de vida - tipo gancho - nos trabalhos de redes e linhas de distribuição. 
 
2. Definições 
 
2.1. Dispositivo para fixação da linha de vida – ti po gancho 
 
É o dispositivo utilizado para fixação da linha de vida (corda) nas estruturas tipo poste, adaptável em cabeçote 
de vara de manobra telescópica, a ser instalado pelo método à distância, sem que haja necessidade de escalar 
a estrutura.  
 
Basicamente o dispositivo é constituído de uma argola para fixação da corda, gatilho com trava mecânica, 
utilizada para fixar ou ancorar em mão francesa e armação secundária. 

 
Figura 1 – Dispositivo para fixação da linha de vid a tipo gancho 

 
 
 
 



 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS N.º 
 

1.060 
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO 

DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DA LINHA DE VIDA - GANCHO 
 

 

Emitido em 
02/02/2015 

Revisão: 02  DDI/SGD/DSTD 
Eng. Rogério Nunes Santiago 

Visto DSTD 
Oneil Pág. 2/5 

 

 
 

Figura 2 – Dispositivo para fixação da linha de vid a tipo gancho 
 
 
3. Condições gerais 
 
3.1. Material 
 
O dispositivo deve ser confeccionado em aço carbono ou aço mola adaptável em cabeçote de varas de 
manobras telescópicas para instalação pelo método a distância. 
Material macio resistente à ação de fricção com o poste, a peça em gancho deve ser forjada em uma única 
peça, sem soldas. 
O corpo em aço deve possuir zincagem por eletroposição alcalina isenta de cianeto, conforme a ABNT-NBR 
10476 ou ASTM B633, com passivação incolor isenta de cromo hexavalente, com espessura total mínima de 
25 µm. 
O revestimento da haste deve ser em material resistente à ação de fricção com o poste.  
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3.2. Dimensões 
 
Deve obedecer a medida constante na Figura 1 e 2. 
 
3.3. Acabamento 
 
As superfícies devem ser isentas de rebarbas, nódulos, fissuras, empenamentos ou sinais de oxidação deve 
possuir próximo ao suporte de encaixe para vara telescópica um batente limitador. 
 
3.4. Capacidade 
 
O dispositivo para fixação de linha de vida tipo gancho deve resistir a um esforço de tração estática paralela ao 
poste de 200 daN (F1). 
 
O dispositivo de âncora deve ser projetado para resistir uma força dinâmica de 100 daN x 0,6 m (F2 x d) em 
todas as direções em que uma força poderia ser aplicada em uma retenção de queda. 
 
 
  

 
 
 
 
3.5. Identificação 
 
Deve constar na superfície de cada dispositivo, em baixo relevo o nome do fabricante ou marca comercial e 
data de fabricação (mês e ano). 
 
4. Inspeção e Amostragem 
 
4.1. Inspeção 
 
A inspeção bem como todos os ensaios devem ser feitos preferencialmente nas instalações do 
fornecedor/fabricante na presença do inspetor da COPEL. O fornecedor/fabricante deve proporcionar ao 
inspetor todos os meios necessários e suficientes para certificar-se que o material está de acordo com a 
presente especificação, assim como comunicar com antecedência a data em que o lote estará pronto para 
inspeção. 
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4.2. Amostragem 
 
Para os ensaios de aceitação devem ser tomadas amostras conforme norma NBR 5426, utilizando-se: 
 
a) Regime de inspeção: Normal 
b) Nível de inspeção: II 
c) Plano de amostragem: dupla 
d)  NQA: 2,5% 
 
Conforme tabela a seguir: 
Quantidade de unidades 

que formam o lote 
Quantidade de unidades a 

ensaiar 
Ac1 Re1 

De 5 a 50 5 0 1 
De 51 a 150 13 0 1 
De 151 a 280 20 0 1 
De 281 a 500 32 0 1 
De 501 a 1200 50 0 1 
De 1201 a 10000 80 0 1 
 
5. Ensaios 
 
5.1. Ensaios de Aceitação 
Os ensaios de aceitação e de homologação são os descritos a seguir:  
 
5.1.1. Inspeção Visual 
 
a) Devem ser observados os seguintes aspectos: deformação, acabamentos uniformes, ausência de 

oxidação, superfícies livres de rebarbas e trincas ou outros defeitos/falhas; 
b) Dimensões: conforme aquelas indicadas na Figura 1. 
 
5.1.2. Ensaio de Resistência Mecânica a Deformação 
 
O dispositivo deve ser preso de forma que simule uma situação equivalente à real condição de trabalho.  
Em seguida deve ser aplicada uma força de tração, com elevação de forma lenta e gradual até atingir o valor 
de 490 daN que deverá ser mantido pelo período de 2 minutos. 
O resultado será considerado satisfatório se após aplicação deste esforço o dispositivo para fixação da linha de 
vida não apresentar deformações. 
 
5.1.3. Ensaio de Resistência Mecânica a Ruptura  
 
O ensaio deve seguir o mesmo procedimento citado no item 5.1.2. A força neste caso é de 980 daN, durante 
no mínimo 2 minutos, o ensaio será considerado satisfatório se não houver ruptura da peça. 
Nota : O fornecedor deverá apresentar relatório de laudo de ensaio, emitido ou realizado por órgão ou 
laboratório credenciados dos referidos ensaios em protótipo, demonstrando o atendimento das condições 
prescritas, nos itens 5.1.2 e 5.1.3 . 
 
6. Aprovação 
 
Para fornecimento à COPEL, o dispositivo para fixação da linha de vida tipo gancho deve ter amostra do 
fabricante aprovada pela AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO DA COPEL (conforme a Subsidiária). 
A área de segurança do trabalho necessita, no mínimo, de 10 dias para efetuar a avaliação  do equipamento. 
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6.1. Aceitação do lote 
 
A aceitação do lote é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item 5, conforme critério de 
amostragem definido no item 4.2. 
No caso de qualquer requisito desta especificação não ter sido atendido, o fornecedor/fabricante deverá 
proceder à substituição para posterior reapresentação do lote, sendo que esta substituição ou reposição não 
deverá constituir ônus à COPEL. 
 
6.2. Garantia 
 
A aceitação do dispositivo para fixação da corda de linha de vida não isenta o fornecedor/fabricante da 
responsabilidade de substituir qualquer unidade que não estiver de acordo com a especificação, no período 
mínimo de 2 anos. 
  
7. Embalagem  
 
Os dispositivos para fixação da linha de vida tipo gancho devem ser acondicionados em caixas apropriadas 
para proteção, acomodação e transporte até o local de entrega. 
A embalagem do fornecimento do lote deve conter externamente as seguintes indicações: 
 
a) Nome do fabricante ou marca comercial; 
b) Nome no produto; 
c) Número da ordem de compra (ODC); 
d) Quantidade de unidades em cada embalagem 
 
8. Referências  
a) NBR 5426 – Plano de Amostragem e Procedimentos de Inspeção por atributos 
b) ASTM-E-350 – Standart Metods for Quemical Analisis of Carbon Steel Low Alloy, Silicon Electrical Steel, 

Ingot Iron and Wrought Iron 
 
8. Código Copel 
 
SAP – 20001389 - DISPOSITIVO P/FIXA LINHA DE VIDA; GANCHO 
 
 


