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1. OBJETIVO 
 

Estabelecer os requisitos técnicos e características mínimas para o fornecimento, de 
sistema de acesso e trava queda retrátil. 

Estes materiais constituem um conjunto básico para proteção contra quedas com diferença 
de nível, durante os trabalhos de carga e descarga de veículos em almoxarifados. 

 

2. DEFINIÇÕES 
 

• SISTEMA DE ACESSO COM PONTO DE ANCORAGEM EM UMA ESTRUTURA 
PORTÁTIL: Equipamento destinado a proporcionar ao trabalhador uma maior área de 
cobertura e proteção contra quedas para até dois trabalhadores, podendo ser 
reposicionado de um lado de trabalho para outro, através de trole deslizante galvanizado. 

• TRAVA QUEDA RETRÁTIL:  Equipamento destinado a proporcionar proteção ao 
trabalhador em caso de queda, nos deslocamentos verticais. Composto por cabo em aço 
galvanizado resistente com travamento automático que permite movimentação retrátil. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Conjunto formado por sistema de trilho com altura fixa, estrutura tipo A e trava-quedas auto 
retrátil. 
O fabricante deverá informar qual o modelo e referência do equipamento e, fornecer a 
instalação com treinamento. 

3.1 GARANTIA 

O proponente deverá dar garantia total contra qualquer defeito comprovado de material ou 
de fabricação pelo prazo de 12 meses, assumindo todas as despesas necessárias para sua 
remoção ou conserto. 

3.2 MANUAL DE INSTRUÇÕES E OPERAÇÃO 

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

3.3 ACABAMENTO 

Os equipamentos devem ter bom acabamento, com ferragens sem cantos vivos ou arestas 
cortantes e pintura eletrostática a pó. 
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4. AVALIAÇÃO TÉCNICA 

4.1 COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

a) Sistema de trilhos ou pórtico móvel: Este sistema deverá estar em conformidade  com a 
NR-18 e NR-35 e comprovar a norma NBR 14627:2010 e norma internacionais OSHA 
1.926,502, ANSI Z359.6; 
 

b) Trava-quedas auto retrátil em aço galvanizado : ABNT NBR 14628:2010; EN 360 ou 
equivalente. Deverá ser fornecida comprovação do documento original do Certificado de 
Aprovação do Ministério do Trabalho – C.A. Este certificado poderá ser confirmado através 
do site do MTE, www.mte.gov.br. 

c) Apresentar cópia autentificada de Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA, 
referente a estrutura; 

d) Memorial Descritivo, cálculo estrutural, projeto da estrutura metálica; 
 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNCAS 

5.1 SISTEMA DE ACESSO, ANCORAGEM OU PORTICO MÓVEL 
 

• Sistema de travamento de queda, em trilhos com estrutura em A, sistema 
proporcionando um ponto de ancoragem elevado, mobilidade horizontal e proteção 
contra quedas para dois trabalhadores; 

• Suspenso em altura fixa de 7 metros; 
• Com largura fixa de 4,2 metros para mobilidade lateral, permite que os usuários se 

movam em todo o comprimento ou largura do trilho; 
• Rodas – 5 polegadas; 

• Construção em aço e alumínio resistente; 

• Trilho em alumínio extrudado, trilho fechado que ajuda a impedir a entrada de resíduos 
e elementos climáticos, aumentando a vida útil do produto e garantindo uma operação 
suave.  

• Indicadores visuais de níveis; 

• Trilho elevado e pontas de ancoragem corrediças para duas pessoas, estendendo o 
movimento e a proteção do trabalhador ao longo de todo o comprimento dos trilhos 
para maior produtividade e segurança; 

• Conectores de nivelamento; 
• Instalação e treinamentos  

• Acessórios adicionais : Puxador, Estabilizadores dobráveis e Barra de reboque.  
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 5.2 TRAVA-QUEDAS 

 
• Equipado com cabo formado por fios de aço galvanizado de 10 m de 7x19 de 5 mm com 

mosquetão automático giratório 

• Carcaça em material termo plástico leve e resistente; 

• Equipamento deve possui vedação para proteção ao sistema de acionamento; 

• Sistema interno de absorção de energia; 

• Componentes dinâmicos em aço galvanizado; 

• Mecanismo de freio a disco duplo; 

• Ponto de ancoragem girante; 

• Com carga de trabalho máxima de 150 kgf; 
• 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; 

• Destorcedor de cabo; 
• Um absorvedor de impacto, tipo giratório, fixo ao cabo retrátil. 

 
 

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

 
8.   INSPEÇÃO 

 
Deverá ser avaliado quesitos especificados no item 4 – Características Técnicas 
Comprovar a validade do Certificado de Aprovação – CA (equipamento trava-queda). 
 

9. OBSERVAÇÕES 
 

A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas 
segundo as normas de aquisição da Empresa. 
O sistema não dispensa a utilização de cinto tipo paraquedista. 
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10. CÓDIGO COPEL DO MATERIAL 
 

a) Código: 20014992 
 

• Conjunto de segurança em altura – pórtico móvel para acesso e ancoragem 
Composto por 02 sistemas de acesso e ancoragem por trilhos com estrutura em A , 
para 02 trava-quedas auto retrateis, equipado com cabo formado por fios de aço 
galvanizado de 10 m.  

 

 
Desenho meramente ilustrativo 

 
b) Código: 15023690 
 

• Trava-queda auto retrátil - Equipado com cabo formado por fios de aço galvanizado 
de 10 m de 7x19 de 5 mm com mosquetão automático giratório. Com carga de 
trabalho máxima de 150 kgf 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. 

 
c) Código: 20015164 

 
• Conjunto constituído de pórtico móvel e trava quedas. 


