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1. Objetivo 
 
Esta especificação tem por objetivo estabelecer a padronização e a característica mínima do dispositivo  tipo 
polia simples, cuja função é auxiliar na redução de esforços nos trabalhos em altura nos diversos tipos de 
sistemas de ancoragem e fixação da linha de vida.  
 
2. Definições 
 
É o equipamento auxiliar necessário para execução de trabalhos em altura, resgate de acidentado em redes e 
linhas, utilizado junto à linha de vida (corda), facilitando a subida e descida em determinados pontos das 
estruturas e utilizado juntamente com os outros dispositivos tais como anel de ancoragem e mosquetão. 
 
3. Capacidade 
 
3.1. Polia de um gorne para corda : 
 
Foto: 
 
 

      
 
Basicamente o dispositivo ou equipamento em alumínio é constituído por placas não oscilantes. 
Para corda com diâmetro ≤ 13 mm e capacidade da polia de 22 kN. 
 
3.2. Dimensões 
 
Deve ser equipamento compacto, possuindo comprimento máximo de 10 cm.  
 
3.3. Acabamento 
 
As superfícies devem ser isentas de rebarbas, nódulos, fissuras, empenamentos ou sinais de oxidação, deve 
possuir furo de diâmetro máximo de 21 mm para encaixe ou colocação de mosquetão.  
 
3.4. Identificação 
 
Deve constar na superfície do dispositivo, em baixo relevo, o nome do fabricante ou marca comercial, número 
de fabricação e deverá também ser acompanhado por manual de instrução, contendo descrição do modo de 
uso e conservação. 
 
4. Inspeção 
 
Será realizada segundo as normas de aquisição da companhia. 
A inspeção poderá ser nas instalações da COPEL.  
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5. Homologação e aceitação 
 
A homologação será efetivada quando o fornecedor 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. 
 
6. Aprovação 
 
Para fornecimento à COPEL, o dispositivo para fixação da linha de vida tipo polia 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. 
 
7. Garantia 
 
A aceitação do dispositivo não isenta o fornecedor/fabricante da responsabilidade de substituir qualquer 
unidade que não estiver de acordo com a especificação, no período mínimo de 1 anos. 
  
8. Embalagem  
 
Os dispositivos para fixação da linha de vida tipo polia devem ser acondicionado em caixas apropriado para 
proteção e embaladas individualmente, acomodadas e transportado 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 
 
9.Observações 
 
Materiais similares aos identificados nesta Especificação somente serão permitidos sob consulta e aprovação 
prévia à COPEL – Segurança do Trabalho, oficializando por escrito e em tempo hábil. 
 
10. Código Copel 
 
SAP – 15013778 - POLIA;P/CORDAS 13MM;ALUMINIO;SIST RESGATE 
 


