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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: 

1.1 Cinto de segurança tipo pára-quedista para trabalhos em rede subterrânea ou ambiente 
confinado; 

1.2 Conector para cinto pára-quedista tipo Trapézio. 

Estes materiais constituem o conjunto básico para proteção contra quedas com diferença de nível, 
trabalhos onde houver risco de queda e, nos trabalhos realizados em ambientes confinados na 
COPEL, com auxílio de linha de vida. 

O cinto deve ser utilizado em conjunto com dispositivos trava-quedas nos pontos frontais. 

O cinto poderá ser utilizado em conjunto com o sistema trapézio. 
 

 
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  DIFERENÇ A 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  
para obtenção do C.A. (Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção): 
Portanto, o conjunto só terá validade legal se utilizado de acordo com a especificação encontrada no 
CA do Cinto pára-quedista. 
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Pode ocorrer, então, que um cinto tipo pára-quedista tenha vários modelos de talabartes e, tenha 
vários modelos de cintos 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, 
obedecendo às prescrições do C.A. 

3. APROVAÇÃO 

Para fornecimento àa COPEL, todos os materiais desta especificação deverão ser aprovados. 

O fornecedor deverá, quando solicitado pela COPEL,enviar 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 aprovação . 

Para aprovação dos materiais desta especificação deverão ser seguindos os seguintes passos: 

3.1 COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO E CARAC TERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1 Cinto e Trapézio 

Deveráão ser fornecidas cópias do documento original do Certificado de Aprovação do Ministério do 
Trabalho – C.A., juntamente com ia 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. 
As NBRs a serem atendidas são as seguintes: 
 

1. ABNT NBR 15836: 2010 – Equipamento de Proteção Individual contra quedas de altura-
Cinturão, de Segurança  tipo pára-quedista; 

2. ABNT NBR 15837:2010 – Equipamento de Proteção Individual contra queda de altura - 
conectores 

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: 

1) Ensaio de resistência dinâmica nos cinturões tipo pára-quedista e conector para cinto pára-
quedista; 

2) Ensaio de resistência estática para fivelas, e argolas e mosquetões; 

3) Ensaio de verificação da espessura do revestimento de zinco (25 microns), por método não-
destrutivo, no caso de metais ferrosos; 

4) Ensaio de resistência aà corrosão das partes metálicas, segundo NBR 8094:1983, com 
resistência mínima de 24 horas em névoa salina. 

5) Ensaio de verificação de flamabilidade de tecidos dos corpos-de-prova verticais ou verificação 
de inflamabilidade. Os testes devem demonstrar as características retardantes a chama, devem 
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atender a norma DIN 53438 de 03/1984 ou   ASTM ASTM D 6413-08. O produto não deve perder 
suas características de retardante de chama após lavagem com água.  

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

 
3.2 QUANTIDADE DE AMOSTRAS 

Para otimização do processo de aprovação são necessárias duas amostras nos tamanhos 
especificados, conforme quadro no item 5.1. 

 
3.3 AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DOS MATERIAIS 

Esta avaliação consiste na utilização dos materiais em campo, em atividades de rotina dos 
empregados. Principalmente a ergonomia do cinto tipo pára-quedista deve ser avaliada, através da 
verificação do conforto, sendo o principal item a ser verificado a suspensão pelo ponto de 
ancoragem dorsal; 

Neste teste será avaliada a pressão demasiada em partes do corpo (coxa, virilha, nádegas, região 
dos rins, peito, pescoço e ombros) e posicionamento de ferragens. 
Ainda na ergonomia devem ser checados: força/dificuldade exigida para operar mecanismos e 
pontos problemáticos que podem causar acidentes. Devem ser simuladas demais atividades de 
rotina da área onde é testado o material e, avaliados pontos tais como: praticidade de uso, 
acabamento e peso. 

Esta avaliação tem caráter reprobatório. Caso o material não passe nesta avaliação não será 
homologado. 

3.4 APROVAÇÃO DO MATERIAL 
 
Em virtude do conjunto de proteção contra quedas com diferença de nível ser considerado EPI 
conjugado, caso haja, por exemplo, aprovação do Trapézio e não do cinto, ou vice-versa, 
considerar-se-á o conjunto não aprovado. Para verificação de como o conjunto foi associado pelo 
fabricante, deverá ser observada a descrição do C.A. 

 
3.5 PRAZOS PARA APROVAÇÃO DE AMOSTRAS 

Para a homologação serão necessários 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento das amostras A  
Segurança Ocupacional da COPEL necessita avaliar as amostras objeto desta especificação técnica 
para fins de aprovação e atendimento ao item 3.1, para avaliação e realização dos testes práticos, 
bem como a emissão de parecer técnico.  

 

3.6 PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS 

1. Coordenação dos testes por representantes da CST se da SED; 

2. Execução dos testes por equipes compostas por eletricistas e técnicos;  

3. Local dos testes: rede didática no espaço de treinamento da COPEL; 
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4. Preenchimento dos formulários de avaliação; 

5. Cada equipe responsável pelos testes deve emitir um parecer aprovando ou não o material. 

6. Antes de enviar as avaliações/pareceres finais deverá haver entendimento entre as equipes, 
para que os pareceres finais sejam de reprovação ou aprovação com base em decisão 
conjunta.  

7. Caso haja reprovação, devem ser citados os pontos problemáticos com um bom nível de 
detalhes para que o fabricante possa efetuar melhorias nos produtos apresentados. 

8.  Enquanto não houver consenso o material continuará sem aprovação. 

9. Elaboração do relatório final pelos representantes da CST se SED;  

10. Todo o material testado ficará de posse da CST até ia conclusão do processo licitatório 
(entrega do equipamento); 

11. Os pareceres finais deverão ser enviados pela CST via SLS para notificação aos 
proponentes. 

 
 

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 declarado pelo fabricante, devendo assumir 
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 se de conservação  
do equipamento, bem como alertar para os riscos de seu uso indevido. No manual devem 
constar,em folha destacável, os dados do equipamento e o CA; deve também possuir espaço para 
que o usuário ao receber possa se identificar e assinar o recebimento do manual..  

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 MOSQUETÃO 

O mosquetão deverá trazer gravados indelevelmente as tensões mínimas de ruptura e o nome do 
fabricante. O mosquetão componente do equipamento (Trapézio) deverá possuir, no mínimo, dupla 
trava. 

4.5 PORTA ETIQUETA 
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Destinado para fixar o cartão de identificação do usuário, com o nome e lotação e, deverá estar 
localizada em local visível e em uma posição que não incomode as atividades do usuário. 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

5.1 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PÁRA-QUEDISTA 

O cinto de segurança, tipo pára-quedista, deve ser uma peça única, constituída por cinturão 
abdominal de fita, porta-coxas/perneiras em fita, sem ser almofadadas e suspensório e deve possuir 
as seguintes características: 

1) As tiras do cinturão abdominal, das pernas e do suspensório devem ser confeccionadas em fitas 
de poliéster, com no mínimo 40 mm de largura; 

2) As tiras dos ombros devem ser confeccionadas em poliéster sem trama elástica; 
3) Deve apresentar os seguintes pontos de ancoragem:peitoral, dorsal e nos ombros; 
4) O cinturão, quando o modelo apresentar fita abdominal, não deve ser almofadado. As amostras 

do cinto serão analisadas considerando as alternativas de modelo ou tipo de estruturas de 
confecção dos cintos . 

Os cintos deverão possuir as características técnicas e ergonômicas.  

5) O cinturão deve ter sistema de regulagem rápida nas pernas, nos suspensórios frontais, no 
cinturão abdominal e nas tiras frontais de ligação das pernas aos suspensórios por fivelas, 
constituídas de tal forma que não permitam a abertura ou o deslizamento das tiras do cinto, 
porém permitindo ajuste fácil ao vestir e constante durante seu uso; 

6) As fivelas de ajustes devem ser confeccionadas em aço inoxidável ou em material ferroso 
revestido com zinco em espessura mínima de 25µm; 

7) Deverá ser feito o fechamento do cinturão abdominal e das alças das pernas, através de fivelas 
de engate rápido  (fivela que se transpassa uma pela outra) ; deve atender ao item 3.1.1;O 
cinturão deverá possuir sistema de ajustes abdominal e dos suspensórios e das alças das 
pernas. 

8) Deverá possuir uma argola dorsal em aço inoxidável ou aço forjado, para facilitar o engate de 
ancoragem. Esta argola deverá estar revestida  com capa isolante para 1000 volts com 
espessura aproximada de 1,5 mm. 

9) As fivelas metálicas dos sistemas de regulagem e de fechamento deverão possuir proteção 
física com dispositivo envolvente ou deverá estar revestida com capa isolante para 10 00 
volts, resistente a riscos, à abrasão e intempéries  , em material sintético isolante, resistente a 
chamas, destinado a proteger o usuário contra contatos e/ou indução elétrica. 

10) Deverá ser feito o fechamento do cinturão peitoral por meio de uma fita com o sistema de fivela 
revestida ou protegida. As fivelas metálicas dos sistemas de regulagem e de fechamento 
deverão possuir proteção física com dispositivo envolvente, em material sintético isolante, ou 
deverá estar revestida com capa isolante para 1000 volts, resistente a riscos, à abrasão e 
intempéries, destinado a proteger o usuário contra contatos e/ou indução elétrica e, resistente a 
chamas. 

11) O ponto de ancoragem frontal deve ser composto de olhais de poliamida com diâmetro de 50 
mm cada para facilitar engates de mosquetões e acessórios de ancoragem ao cinto; 

12) Dimensões e numerações dos cinturões de segurança: 

Tipo  Numeração  Cintura  Perna  
Pára-quedista 1 ≤ 100 De 50 a 65 

Pára-quedista 2 De 95 a 120 De 60 a 75 
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       Dimensões em centímetros 
5.2 CONECTOR PARA CINTO PÁRA-QUEDISTA-TRAPÉZIO 

Dispositivo de segurança, cuja finalidade é ancorar o eletricista ao sistema de resgate com as 
seguintes características: 
1) Composto  por duas fitas estáticas de poliéster com 45 mm de largura, espessura de 2,8 

mm e resistência a tração a 15 kN. 
2) Barra extensora, com finalidade de manter as fitas separadas, para facilitar o resgate e, 

argola D em aço forjado. 
3) Nas extremidades possui dois mosquetões tipo gancho de engate rápido em liga de 

alumínio ou aço forjado, com dupla trava de segurança, confeccionado em aço inoxidável, 
com tensão de ruptura mínima de 20 kN; 

4) Os modelos de trapézio serão analisados considerando as condições técnicas , modelos, 
resistência e deve atender a finalidade de resgate. 

6. OBSERVAÇÕES: 
 

1) Os produtos mencionados – Cinturão, conector para cinto deverão possuir Certificado de 
Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho, atualizados, sendo registrados em CA – Certificado de 
Aprovação do Ministério do Trabalho - conjugado. 
2) O mosquetão deve ser identificado, com letras indeléveis o nome do fabricante e a sua 
capacidade nominal. 
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. 
4) A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas segundo 
as normas de aquisição da companhia. 
6) O fornecedor deverá providenciar todos os dispositivos necessários para realização dos ensaios 
de recebimento dos equipamentos em fábrica, conforme normas mencionadas nos itens 3.1 e 5.4. 
 

 
7. EMBALAGEM: 

 
Conforme manual da Superintendência de Logística de Suprimento da COPEL  
As embalagens deverão ser padronizadas, de modo a facilitar a distribuição aos usuários. 

 
8.   CÓDIGOS DOS MATERIAIS 

Nomenclatura e códigos: 
a) Conjunto de Segurança Tipo Pára- quedista para Trabalhos em rede Subterrânea  – 

Tamanho 1 - Código : 20003281 
b) Conjunto de Segurança Tipo Pára- quedista para Trabalhos em rede Subterrânea  – 

Tamanho 2- Código: 20003285 
 


