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1.OBJETIVO 
Estabelecer as características mínimas deste equipamento de segurança para atividade de treinamento 
envolvendo ambiente vertical, cujos usuários são os empregados que desempenham atividades nas 
estruturas. 
 
2.DEFINIÇÕES 
Equipamento destinado a auxiliar o empregado em procedimentos de treinamentos, proporcionando 
proteção ao usuário em caso de queda, nos deslocamentos verticais. 
Composto por cabo ou fita sintética com travamento automático que permite movimentação retrátil. 
Deve funcionar como um sistema de retaguarda (back up) dos equipamentos de salvamento e resgate 
juntamente com os conjuntos de segurança em altura utilizados na companhia. 
 
3.CONDIÇÕES GERAIS 
 
 3.1 Identificação: Devem estar bem legíveis o nome do fabricante, a data de fabricação, n. º de 
fabricação e de série. 

 
3.2  Manual de instruções: redigido em português. 
Deve possuir instruções, recomendações, condições e contra indicações de utilização, manutenção e, 
armazenagem, contendo no mínimo os seguintes quesitos: 

• Toda a fita ou cabo de material sintético deve estar sem cortes, furos, rupturas, partes queimadas, 
desfiamentos, mesmo que parciais. 

• Todos os componentes metálicos devem estar sem ferrugem, amassados ou danificados. 
• O equipamento deve estar limpo sem suspeita de contaminação por produto químico e, deve 

estar protegido de intempéries em local seco. 
• O usuário deve praticar inspeção de pré-uso verifique se há imediato travamento após ser puxado 

para fora com força. 
• Sempre após o uso, recolher a fita ou o cabo com cuidado para que não danifique a mola e o 

absorvedor de impacto. 
• Antes da utilização devem ser respeitadas as recomendações do manual do fabricante 

 
3.3 Treinamento: deve ser fornecido a todo usuário as recomendações, as condições e contra 

indicações de utilização, manutenção, armazenagem contidos no manual. 
 
3.4  Funcionamento: Mecânico 

 
3.5  Peso: 

 
• Para o equipamento com cabo – 10m: 4,3 kgf, mínimo , com tolerância de 10%. 
• Para o equipamento com fita - 6m: 1,8 kgf, mínimo , com tolerância de 10%. 

 
3.6   Normas aplicáveis: NBR 14628/00:DEZ 2000; EN 360:1992. 

 
 3.5 Garantia de confiabilidade e de funcionamento: 12 (doze) meses a partir da data de certificação da 

entrega. 
 

      3.6 Homologação 
O produto deverá ser encaminhado a COPEL para a homologação, devidamente acompanhado do CA - 
Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho, bem como do Laudo de Ensaio com as 
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características técnicas principais, emitido por laboratório credenciado e reconhecido nacionalmente. O 
laudo de ensaio será utilizado para comprovar as características mínimas especificadas. 
O produto deverá ser homologado pela equipe de Segurança do Trabalho da COPEL. 

 
      4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

O equipamento pode ser utilizado em ambientes interno e externo. 
 

     4.1 Características Técnicas 
 

a)Trava queda de movimentação retrátil com cabo: 
O cabo deve ser sintético de 5 mm de diâmetro, 10 metros de comprimento, carga de trabalho máxima 

de 150 kgf, temperatura de utilização de –25°C a +50°C e limite de deslocamento pendular inferior a 30°.O 
dispositivo deve possuir uma alça superior para acoplamento de um mosquetão oval e um dispositivo para 
o engate no ponto de ancoragem do cinto de segurança, composto por um mosquetão em aço com dupla 
trava de segurança, distorcedor de cabo e um absorvedor de impacto, tipo giratório, fixo ao cabo retrátil. 

b)Trava queda de movimentação retrátil com fita: 
A fita deve ser sintética (poliamida) de 17 mm de largura, 1,9 mm de espessura, 6 metros de 
comprimento, carga de trabalho máxima de 100 kgf e resistência à ruptura de 2300 kgf. O dispositivo 
deverá possuir uma alça superior para acoplamento de um mosquetão oval, confeccionando em aço com 
trava através de roscas e um dispositivo para o engate no ponto do cinto de segurança, composto por um 
mosquetão em aço com dupla trava de segurança fixo a um absorvedor de impacto. 
c)Os trava quedas retrátil deve possuir capa plástica protetora confeccionada em material ultraleve 
resistente. 
d)Assistência técnica no Brasil. 
e)A área de Segurança Ocupacional da COPEL necessita de, no mínimo, 45 dias para efetuar a avaliação 
do produto objeto desta especificação técnica para fins de homologação. 
 

4.2 Códigos: 
 

• Trava queda retrátil com cabo de 10 m => 018126-9 
• Trava queda retrátil com fita de 6 m => 018128-5 


