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1. OBJETIVO 
 

 A presente Especificação Técnica tem por objetivo apresentar as condições e requisitos técnicos 
mínimos para o fornecimento dos seguintes materiais: 

 

• Talabarte de deslocamento em poliéster com gancho de abertura de 60mm com 
absorvedor de energia; 

 

Este material destina-se a proteção contra quedas com diferença de nível, na execução de poda de 
árvores sob ou próximas às redes de distribuição, trabalhos realizados em ambientes verticais, 
preservando a integridade física dos podadores. 

 
 

2. EPI CONJUGADO 

A Norma Regulamentadora nº 06 - NR-06, do Ministério do Trabalho, define equipamento de 
proteção individual contra queda como sendo EPI Conjugado, conforme texto da referida norma, em 
seu item 6: 

 “6.1 – Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora – NR, 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”. 
6.1.1 – 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.” 

E como descrito no Anexo 1, item I: 
 
“ I – EPI PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS COM DIFERENÇA  DE NÍVEL 

I.1 – Dispositivo trava-queda 
a) dispositivo trava-queda de segurança para proteção do usuário contra quedas em 
operações com movimentação vertical ou horizontal, quando utilizado com cinturão de 
segurança para proteção contra quedas. 
I.2 – Cinturão 
a) cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em 
altura; 
b) cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda no 
posicionamento em trabalhos em altura.” 

 
Desta forma, os equipamentos de proteção contra quedas com diferença de nível são associados da 
seguinte maneira para obtenção do C.A. (Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção): 

- Cinto pára-quedista conjugado com seus talabartes, de posicionamento e de proteção contra 
queda; 

Portanto o equipamento só terá validade legal se utilizado de acordo com a especificação 
encontrada no CA do  Cinto pára-quedista ou do Talabarte 
 
Pode ocorrer, então, que um cinto tipo pára-quedista tenha vários modelos de talabartes tenha 
vários modelos de cinto associados para obtenção de um C.A., podendo ser feitas várias 
combinações destes equipamentos para uso em campo, todas legalmente válidas. 
 
Para reposição dos equipamentos de proteção contra quedas com diferença de nível é necessário 
verificar quais os modelos e/ou fabricantes do equipamento que os empregados estão utilizando, 
para que sejam aprovados e adquiridos materiais que possam ser associados aos já em uso, 
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obedecendo às prescrições do C.A. 

 
3. AVALIAÇÃO TÉCNICA 

O fornecedor deverá submeter a COPEL as amostras para testes juntamente com o CA e Laudos 
Técnicos comprovando a realização dos ensaios efetuados e discriminando os valores verificados 
nos testes, para avaliação técnica. 

Para avaliação técnica dos materiais desta especificação deverão ser seguidos os seguintes passos: 
 
3.1 COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO E CARAC TERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1 Talabartes  

Deveráão ser fornecidas cópias do documento original do Certificado de Aprovação do Ministério do 
Trabalho – C.A., juntamente com a apresentação das amostras. Estes serão confirmados através do 
site do MTE, www.mte.gov.br. 
Deveráão ser fornecidas cópias dos laudos originalis de ensaios segundo as respectivas NBRs, 
expedidos por laboratório credenciado, para emissão dos C.A. pelo Ministério do Trabalho, 
juntamente com a apresentação das amostras. 
A NBR a serem atendidas são as seguintes: 

ABNT NBR 15834 – Equipamento de proteção individual contra queda de altura – Talabarte de 
segurança; 

Para complementação da comprovação das características técnicas deve ser fornecido laudo de 
ensaio, emitido ou realizado por órgão ou laboratório credenciado, nacional ou internacional, com no 
mínimo, os seguintes ensaios: 

       Ensaios comprovando as exigências de norma. 

As condições de fornecimento da documentação e dos laudos com os ensaios citados devem 
ser atendidas para que se dê seqüência ao processo de avaliação. Os materiais somente 
serão recebidos com essas documentações. Caso as do cumentações não sejam 
apresentadas, as amostras serão devolvidas. 
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3.2 QUANTIDADE DE AMOSTRAS 

Para otimização do processo de avaliação são necessárias uma amostra. 
 
3.4 APROVAÇÃO DO MATERIAL 
Em virtude do conjunto de proteção contra quedas com diferença de nível ser considerado EPI 
conjugado ao cinto paraquedista. Para verificação de como o conjunto foi associado pelo fabricante, 
deverá ser observada a descrição do C.A. 

 
3.5 PRAZOS PARA AVALIAÇÃO 

A área de Segurança Ocupacional da COPEL necessita de, no mínimo, 10 dias para efetuar a 
avaliação das amostras  e atendimento ao item 3.1, para o a realização dos testes práticos.. 

 

3.6 TALABARTE 

1. Coordenação dos testes por representantes da CSEG e das regionais; 

2. Local dos testes: rede e treinamento da COPEL; 
 

 
4. CONDIÇÕES GERAIS 

4.1 GARANTIA 

O Proponente deverá dar garantia total contra qualquer defeito comprovado de material ou de 
fabricação pelo prazo de 12 meses, ou maior, quando especificado pelo fabricante e assumindo 
todas as despesas necessárias para sua normalização. 

4.2 MANUAL DE INSTRUÇÕES E OPERAÇÃO 

Deverá ser fornecido com o equipamento, manual contendo instruções de uso e conservação do 
equipamento, bem como alertar para os riscos de seu uso indevido. 

4.3 ACABAMENTO 

Os equipamentos devem ter bom acabamento, com ferragens 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 devem ser uniformes, simétricas e contínuas. As costuras de 
segurança devem ser de cores contrastantes ao material de confecção. 

4.4 MOSQUETÕES 

Todos os mosquetões deverão trazer gravados indelevelmente as tensões mínimas de ruptura e o 
nome do fabricante. Os mosquetões componentes dos equipamentos deverão possuir, no mínimo, 
dupla trava de segurança. 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

TALABARTE DE POLIÉSTER DE DESLOCAMENTO TIPO “Y” COM  GANCHO DE 
ABERTURA DE 60 MM. 
Equipamento de segurança, cuja finalidade é posicionar o eletricista, com as seguintes 
características: 

1. Equipamento com dois tirantes adicionais com comprimento máximo de 1,50 m cada 
um, confeccionado com fita plana em poliéster, com largura de 25 mm com costuras em 
fio de nylon. 

2. Possui dois ganchos com abertura de 60 mm com trava automática, confeccionados em 
liga de aço (em cada extremidade). 

3. Possui anel de couro com acabamento em forma de olhal nas duas extremidades,   
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6. OBSERVAÇÕES: 
 

6.1 Os produtos mencionados – Cinturão, talabarte e trava-quedas deverão possuir Certificado 
de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho, atualizados, sendo registrados em CA – 
Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho - conjugado. 
 
6.2 Os mosquetões devem ser identificados, com letras indeléveis o nome do fabricante e a sua 
capacidade nominal. 
 
6.3 A identificação da data de fabricação, do número do lote e do nome do fabricante deverá ser 
informada, por meio de etiquetas resistentes e com letras indeléveis. 
 
 

7. EMBALAGEM: 
 
Conforme manual da Superintendência de Logística de Suprimento da COPEL 
 

8.   CODIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 
Nomenclatura e código:  
 
- TALABARTE, DESLOCAMENTO Y;C/GANCHO;ABERTURA 60 MM => 017544-7 e SAP: 
15009843 


