
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS N.º 
 

1.062 

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA NO TRABALHO  

ANEL DE ANCORAGEM TUBULAR DE 60 E 120 MM  
 
 

Emitido em 
02/02/2015 

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

Visto DSTD 
Oneil Pág. 1/2 

 

1. Objetivo 
 
Esta especificação tem por objetivo estabelecer a padronização e as características mínimas do dispositivo 
anel de ancoragem, nos trabalhos em estruturas de redes e linhas de energia elétrica. 
 
2. Definições 
 
Este dispositivo é utilizado para execução do resgate de acidentado em redes e linhas, destinado para fixação 
da linha de vida, nas estruturas, juntamente com os outros equipamentos tais como polia, cordelete e 
mosquetão. 
 
3. Condições gerais 
 
3.1. Anel de ancoragem tubular: 
 
Foto  
 
 

 
 
 
Basicamente o dispositivo ou equipamento é constituído por uma fita 100% poliamida ou poliester, fechada em 
anel.  
Com dimensão de  60 x 2 cm e 120 X 2 cm, com capacidade de 22  kN. 
Possuindo em uma extremidade um anel, confeccionado com reforço. 
 
3.2. Acabamento 
 
O material em fibra sintético isenta de rebarbas, possuindo somente uma emenda costurada protegida por uma 
proteção mecânica plástica. 
 
3.3. Identificação 
 
Deve constar na superfície do dispositivo, o nome do fabricante ou marca comercial, número de série de 
fabricação e deverá também ser acompanhado por manual de instrução, contendo descrição do modo de uso e 
conservação. 
 
4. Inspeção 
 
A inspeção poderá ser nas instalações da COPEL.  
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4.1 Ensaio de Resistência Mecânica  
 
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 
resistência nominal 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. 
O fornecedor deve 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. 
 
5. Aprovação 
 
Para fornecimento à COPEL, o dispositivo anel de ancoragem 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. 
 
5.1. Garantia 
 
A aceitação do dispositivo anel de ancoragem 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. 
  
6. Embalagem  
 
Os dispositivos para fixação da linha de vida tipo anel de ancoragem 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 
 
7. Códigos Copel: 
 
SAP - 15009601 - Anel de Ancoragem Tubular 60 cm 
SAP - 15009605 - Anel de Ancoragem Tubular 120 cm 


