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U m panorama completo 
sobre as atividades de 

Acesso por Corda da Abendi 
foi apresentado num Work- 
shop para Examinadores e Ins- 
trutores realizado, recente-
mente, na Instalação Autori-
zada ROPE, em Canoas, no Rio 
Grande do Sul. Com participa-
ção de aproximadamente 20 
pessoas, o evento apresentou 
indicadores, análise crítica dos 
exames, técnicas da ativida-

Workshop de
Acesso por Corda

foi um sucesso
O evento foi uma oportunidade de

atualização profissional

Propostas de melhorias e atividades práticas foram os pontos fortes do
encontro

de, propostas de melhorias no 
processo de qualificação e 
certificação dos profissionais, 
além de uma demonstração 
prática de testes de carga em 
ancoragens e uma palestra so- 
bre Planejamento de traba- 
lhos. ‘’Foi uma excelente opor-
tunidade para alinhar as infor-
mações com nossos instruto-
res e examinadores’’, destacou 
o gerente do CEQ Abendi, 
Marcelo Neris.”

‘’Foi uma excelente

oportunidade para alinhar 

as informações com nossos 

instrutores e

examinadores’’, destacou 

o gerente do CEQ Abendi, 

Marcelo Neris.

CNEWS
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S e você ainda não se certi-
ficou, ou está em fase de 

Recertificação, em Acesso por 
Corda, saiba que a Abendi tem 
parceria com diversas instala-
ções autorizadas, localizadas 
nas regiões Sul e Sudeste. Nes-
ses locais, os treinamentos são 
realizados com excelência por 
instrutores altamente capaci-
tados e cumprem todos os re-
quisitos previstos no Anexo 1 
da NR 35, a norma regulamen-
tadora do Ministério do Tra-

Acesso por Corda é uma das frentes da
Área de Segurança da Abendi 

balho para atividades em al- 
tura. Lembrando que o item 
em questão trata das determi- 
nações legais aplicáveis ao 
segmento, como a das habili- 
dades e conhecimentos, por 
meio da certificação de pes-
soas. 

‘’A Abendi foi o primeiro Or-
ganismo de Certificação de 
pessoas a se adequar a todos 
os requisitos das normas 
ABNT e ao anexo 1 da NR35. 
Nossa atuação contribui para 

melhorar a atividade.  Partici- 
pamos, ativamente, da elabo-
ração e aprovação das normas 
ABNT 15475 e 15595, con-
tribuímos com o desenvol- 
vimento do Anexo 1, da NR-35, 
estamos realizando diversos 
eventos, inclusive com a parti-
cipação de palestrantes reno-
mados, nacionais e internacio-
nais, e ainda lançamos o único 
livro nacional sobre Acesso 
por Corda’’, destaca o gerente 
do Centro de Exames de Qua-

lificação (CEQ) da associação, 
Marcelo Neris.

Conheça, no box abaixo, as 
instalações autorizadas de 
Acesso por Corda:

 Vale destacar que os exa-
mes teóricos podem ser re-
alizados tanto na sede da 
Abendi como em instalações 
autorizadas ou em locais 
previamente determinados.  
Mas, já os exames práticos só 
podem ocorrer nas instala-
ções autorizadas. CNEWS

Conheça as instalações autorizadas para

Acesso por Corda
• ALTIPLANO – Rio de Janeiro (RJ)
Tel. (21) 3178-0275
• CERRO - CT IBEX -  Curitiba (PR)
Tel. (41) 3093-5877
• NR TREINAMENTOS - Blumenau (SC)
Tel. (47) 3330-8427
• ROPE MOUNTAIN - LOTTICI - Canoas (RS)
Tel. (51) 3032-1219
• SALT TREINAMENTOS - Rio das Ostras (RJ)
Tel. (22) 2764-6172
• SIMÕES E ALVES - Santa Maria (RS)
Tel. (55) 3025-4411
• TASK / POLYGON -  Votorantim (SP)
Tel. (15) 3034-8000 

Saiba tudo sobre Acesso por Corda, acesse: www.abendicorda.com.br.
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Abendi participa de evento sobre Resgate 

D urante a Expo Rescue, 
a Abendi apresentou 

as atividades de Acesso por 
Corda da associação, desta-
cando sistema de certificação, 
treinamentos e as vantagens 
de se tornar uma instalação 
autorizada para aplicação de 
exames.  O encontro propôs 

A segurança é principal preocupação desse tipo de atividade

Entre os participantes, estavam especialistas em Acesso por Corda, bombeiros e engenheiros

atender a uma necessidade 
do mercado por técnicas con-
fiáveis e seguras de resgate e 
trabalho em altura, num con-
texto geral. Participaram das 
discussões representantes dos 
principais players do segmen-
to, especialistas em Acesso 
por Corda e Resgate, bombei-

ros, engenheiros e profissio-
nais certificados. As atividades 
incluíram palestras, workshops 
e demonstrações técnicas, 
com objetivo de agregar co-
nhecimentos e ampliar a vi-
são de quem está envolvido, 
diariamente, com a área. 

‘’Juntas, a atualização pro-

fissional constante e a busca 
por novas tecnologias são 
capazes de salvar vidas’’, des-
tacou o gerente do Centro 
de Exames de Qualificação 
da Abendi, Marcelo Neris.  O 
evento aconteceu na Task, 
em Votorantim. no interior 
de São Paulo. CNEWS

Adquira o Manual de Acesso por Corda da Abendi 

e saiba tudo sobre a atividade. Peça já o seu, clique 

aqui: https://bit.ly/2I7dEM3

https://bit.ly/2I7dEM3
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No depoimento abaixo, saiba como é a rotina do 
profissional Nível 2 em Acesso Por Corda

“O (N2) em Acesso por Cor-
da é um profissional que se 
destaca, nitidamente, entre 
os demais membros da equi-
pe, principalmente quanto à 
sua agilidade e autonomia nas 
manobras mais técnicas e no 
estabelecimento de sistemas 
de ancoragem, de forma in-
dependente. Outro grande di- 
ferencial desse profissional é 
a sua experiência adquirida 
e exigida necessária ao alcan- 
ce dos requisitos mínimos pa- 
ra qualificar-se como (N2).

Para tornar-se um (N2), é 
necessário que o profissional 
já seja certificado como (N1), 
em Acesso por Corda, e que 
possua, no mínimo, um ano 
e mil horas de experiência de 
trabalho utilizando essa técni-
ca. Tal experiência deverá ser 
comprovada após o preenchi-
mento do DRAPC (Documen-
to de Registro de Acesso Por 
Corda) e assinado pelo (N3) 
que acompanhou o desenvol-
vimento de suas atividades. 
Depois disso, o (N1) deverá re-
alizar um rigoroso treinamen-
to teórico e prático específico 
ao nível pretendido, com a 
carga horária mínima de 40 
horas. Após o treinamento, o 
candidato deverá submeter-
se a um exame teórico e prá-
tico, para que seja avaliado o 
seu nível de conhecimento 

e aproveitamento adquirido 
durante o treinamento.

As maiores vantagens de se 
tornar um (N2) atualmente é, 
primeiramente, a comprova-
ção imediata de uma experi-
ência adquirida quando com-
parado a um (N1), facilitando, 
claramente, a aprovação du-
rante uma seleção de empre-
go. Outra vantagem é que, ao 
chegar ao local de trabalho, o 
(N2) acaba tornando-se o “bra-
ço direito” do Supervisor (N3), 
auxiliando-o na montagem 
dos sistemas de ancoragem, 
movimentação de materiais, 
execução de resgates e traba-
lhos complexos. Vale ressaltar 
que o (N2) também pode atu-
ar legalmente como supervi-
sor de equipes de Acesso Por 
Corda de forma legal, desde 
que esse trabalho seja de bai-
xa complexidade, sobre a terra 
e supervisionado remotamen-
te por um (N3).

Nos dias de hoje, o maior 

desafio do (N2) é dele não ser 
reconhecido “financeiramen-
te” pelo seu respectivo nível 
de experiência e qualificação. 
Para as grandes contratantes 
da mão de obra de Acesso Por 
Corda, como a Petrobras, a fi-
gura do profissional (N2) não 
existe contratualmente, fazen-
do com que o seu salário seja 
o mesmo de um (N1). Esse não 
reconhecimento acaba oca-
sionando uma grande desmo-
tivação laboral. Para resolver 
esse problema, os próprios 
(N2) enxergam uma solução, 
que seria a revisão imediata 
Norma Brasileira Regulamen-
tadora NBR-15595 (Acesso Por 
Corda – Aplicação do Método) 
exigindo legalmente a relação 
mínima de um (N2) para cada 
(N3). 

A necessidade dessa revisão 
normativa também é muito 
compartilhada por profissio-
nais (N3), uma vez que a segu-
rança destes está ligada dire-

DEPOIMENTO  |

Deivison R.André  é profissional 
(N3) com larga experiência em
plataformas marítimas e
examinador da Abendi

tamente ao (N2). Por exemplo: 
se numa equipe composta so-
mente por profissionais (N1) 
houver a necessidade de al-
gum resgate durante a mon-
tagem de um sistema de an- 
coragem por um (N3), não ha- 
verá ninguém capacitado e 
com habilidades para exercer 
esse resgate. Diferentemente, 
se houvesse nessa equipe um 
profissional (N2) com total ha-
bilidade para resgatá-lo. 

Para tornar-se um (N2), é necessário que o

profissional já seja certificado como (N1), em Acesso 

por Corda, e que possua, no mínimo, um ano e mil

horas de experiência de trabalho utilizando

essa técnica.

CNEWS
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Equipamentos de segurança para trabalho em altura
Os comitês de estudo que 

tratam dos equipamentos de 
segurança para Trabalho em 
Altura, ou como define o Mi-
nistério do Trabalho, proteção 
contra queda de diferença de 
nível, são as CE-32:004.01 – 
Comissão de Estudos – Trava 
Queda e CE-32:004.03 – Co-
missão de Estudos - Cintu-
rão de Segurança. Estes dois 
comitês que fazem parte do 
CB32 da ABNT estudaram o 
conjunto de normas publica-
do em 2010, as quais atual-
mente passaram por revisão. 
Esta revisão que se iniciou em 
2015, encerrou-se em 2017 e 
as normas entrarão para con-
sulta pública em 2018.

Tais normas são específicas 
para a fabricação e testes de 
equipamentos individuais de 
proteção contra queda.

São elas:
NBR 15834:2010 – Talabartes 
de Segurança
NBR15835:2010 – Cinturão 
de segurança Tipo Abdominal 
e Talabarte de Posicionamento
NBR 15836:2010 – Cinturão de 
segurança Tipo Paraquedista 
NBR 15837:2010 – Conectores
NBR 14626:2010 – Trava Que-
da Guiado em linha Flexível 
NBR 14627:2010 – Trava Que-
da  Guiado em linha Rígida
NBR 14628:2010 – Trava Que-
da Retrátil 
NBR 14629:2010 – Absorve-
dor Energia

A norma específica para pro-
cedimentos de trabalho em al-
tura é a ABNT NBR 16489:2017 

– Sistemas e equipamentos de 
proteção individual para tra-
balhos em altura - Recomen-
dações e orientações para sele- 
ção, uso e manutenção, a qual 
estabelece requisitos para uso 
destes sistemas e equipamen-
tos no local de trabalho e ob-
jetiva prevenir e/ou reter que-
das de altura. O atendimento 
às normas de fabricação e tes-
tes de equipamentos , forma-
da pelo conjunto de 7 normas, 
são  extremamente importan-
tes para a manutenção do ní-
vel de proteção que estes sis-
temas e equipamentos devem 
oferecer. Ou seja, o conjunto 
das normas é o que determina 
a qualidade do produto e seu 
nível de segurança.

Um Sistema de Proteção 
Contra Queda adequado re-
quer que seus componentes 
estejam em conformidade 
com este conjunto de normas 
e a outras normas comple-
mentares, como as de Dispo-
sitivos de Ancoragens ABNT 
NBR 16325-1 e 16325-2 e a 
norma de Recomendações e 
orientações para seleção, uso 
e manutenção acima citada.

A partir de Janeiro de 2014, 
a exigência da Certificação IN-
METRO pelo Ministério do Tra-
balho, para emissão de CA do 
EPI de proteção contra queda, 
Cinturão de Segurança e seus 
acessórios, talabarte e trava-
queda, trouxe mais valor às 
normas e aos seus testes, as-
sim como maior responsabi-
lidade para fabricantes e im-

portadores, mais qualidade 
aos equipamentos e também 
mais segurança para os traba-
lhadores usuários.

Atualmente, os estudos re-
alizados de 2015 a 2017, le-
varam a novas mudanças nas 
normas, seguindo-se  tendên-
cias mundiais e adequando-se 
à realidade dos equipamentos 
oferecidos no mercado, neces- 
sidades dos trabalhadores e 
fabricantes. 

Uma das mudanças mais sig- 
nificativas foi a retirada dos ta- 
labartes de segurança sem 
absorvedor de energia da nor-
ma NBR 15834, passando este 
ao atendimento à norma NBR 
15835, que contempla talabar- 
tes de posicionamento e res-
trição.

Ou seja, talabartes de segu-
rança deverão possuir obri-
gatoriamente absorvedor de 
energia, para garantir a força de 
frenagem adequada, exigida 
pela norma, para proteção do 
usuário no caso de uma queda.

A CE fez estudos laborato-
riais com os talabartes sem 
absorvedor de energia de vá-
rios tipos e medidas e chegou 
à conclusão que estes não po-
deriam permanecer como ta-
labartes de segurança contra 
queda. 

Valores muito altos de força 
de frenagem foram encontra-
dos em talabartes de apenas 
50 cm, a norma permitia até 
90 cm sem absorvedor de 
energia. 

Valores de até 28 kN foram 

registrados, além do preco-
nizado por norma, 6 kN, para 
manutenção da integridade 
do usuário amparado pelo 
equipamento em uma queda.  
(Veja quadro da publicação fei-
ta pela ANIMASEG sobre o as-
sunto. https://animaseg.com.
br/animaseg/pdf/Talabarte_
sem%20absorvedor_de_ener-
gia.pdf)

A NT 002-2017 do CTEN (Co- 
mitê Técnico de Estudos  Nor-
mativos – Trabalho em Altu-
ra da Animaseg) esclarece e 
justifica em seu texto, por 
que este equipamento não é 
adequado à proteção contra 
queda. Através de resultados 
de testes feitos em laborató-
rios com diversos modelos de 
talabartes, com tamanhos que 
variavam de 50 a 90 cm e 
matérias-primas diferentes, 
como cordas dinâmicas e fi-
tas de poliéster ou poliamida, 
além de cálculos da dinâmica 
da queda em várias situações 
de fator de queda, a conclu-
são chegada pelo CTEN foi a 
seguinte: “A força de impacto, 
mesmo em quedas fator 1 ou 
menor, será superior à força 
máxima permitida para apro-
vação dos talabartes com ab-
sorvedores (6 kN).  Não deve-
rão ser utilizados em hipótese 
alguma talabartes sem absor-
vedores em situações de risco 
de queda.”

A norma de seleção e uso 
também recomenda que os 
talabartes sem absorvedores 
sejam utilizados em situação 
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Jussara Nery é enfermeira do traba-
lho, consultora técnica em equipa-
mentos de proteção individual e 
coordenadora das Comissões de
Estudo relativas a equipamentos 
para trabalho em altura do CB32 
da ABNT: CE-32:004.01 – Comissão 
de Estudos – Trava Queda e CE-
32:004.03 – Comissão de Estudos 
- Cinturão de Segurança

de trabalho onde se necessi-
te apenas de restrição, nunca 
para retenção de uma queda.

Uma mudança nas normas 
revisadas que vai impactar o 
mercado de cinturões, será 
a adequação dos testes apli-
cados aos cinturões de segu-
rança tipo paraquedista que 
possuem anéis laterais para 
posicionamento, “sem cintu-
rão abdominal”. Esse modelo, 
também existente no mercado, 
não era regulamentado pois 
não existia método de ensaio 
para esse tipo de ponto de co- 
nexão, para talabartes de po-
sicionamento em modelos de 
cinturões de segurança sem 
cinturão abdominal. Desta for- 
ma não eram indicados para 
esse fim. 

A norma NBR 15836 já con-
templava essa opção, mas 
sem indicação de testes, por 
outro lado a NBR 15835 tam-
bém não indicava os métodos 
de testes, pois apenas trata-
va dos cinturões abdominais 
com pontos laterais. Para essa 
adequação foram feitos tes-
tes em laboratórios com esses 
modelos, chegando-se à um 
método adequado de teste, 
utilizando-se manequim e de 
tal forma que as forças aplica-
das fossem as mesmas exigi-
das nos testes dos cinturões 
abdominais.

Vale salientar que esse tipo 
de cinturão de segurança não 
é adequado para trabalhos 
prolongados e exigentes de 
conforto, são para uso rápido 
em situações onde o traba-
lhador necessite acessar áreas 
com pouco espaço, descanso 

em pontos intermediários de 
acesso, posicionamentos ou 
restrições rápidas ou comple-
mentação de segurança. Para 
trabalhos longos de posicio-
namento ou em suspensão, 
recomenda-se sempre o uso 
do cinturão abdominal e per-
neiras acolchoados.

Para atender a outra deman-
da de mercado foi introduzi-
do na NBR 15836 o extensor 
utilizado em cinturões de se-
gurança tipo paraquedista, 
no ponto de conexão dorsal, 
para “uso exclusivo com tra-
va-quedas retráteis”, também 
já existentes no mercado, tes-
tado pelos laboratórios quan-
do estes são fixos ao cinturão, 
porém não contemplado nas 
normas. Esse acessório testa-
do de acordo com as normas 
do cinturão tipo paraquedista, 
ou seja, como o ponto de co-
nexão dorsal estendido, trará 
mais segurança ao usuário e 
propiciará mais facilidade no 
uso do trava-queda retrátil. 
Mas é necessário um alerta so-
bre este acessório, pois deve 
ser identificado como “uso 
exclusivo para trava-queda 
retrátil” e nunca deverá ser uti-
lizado como extensor para ne-
nhum outro acessório, sejam 
talabartes ou outros modelos 
de trava-queda, caso contrário 
o trabalhador corre risco de 
morte no caso de uma queda.

Deve-se sempre ler o manu-
al de cada equipamento, onde 
deverão estar descritas suas 
indicações de uso e suas res-
trições. Estas serão descritas 
conforme o desempenho do 
equipamento nos testes labo-

ratoriais e devem ser seguidas 
à risca, desta forma mantendo 
o nível de segurança determi-
nado pelo equipamento. Se 
não for adequado à situação 
de trabalho outro equipamen-
to deverá ser definido.

Durante a revisão as normas 
de trava-quedas foram adap-
tadas às novas tendências de 
testes, melhorando o enten-
dimento dos métodos e pro-
cedimentos. Foram também 
introduzidas, nos requisitos 
normativos, mais indicações 
sobre as linhas de vida, as 
quais são determinantes no 
conjunto trava-queda/linha 
de vida, pois devem trabalhar 
em consonância, obtendo-se 
os resultados esperados para 
segurança do equipamento.

O usuário deve atentar-se à 
linha de vida testada e aprova-
da com um determinado tra-
va-queda, podendo-se correr 
riscos graves de acidente no 
caso das linhas de vida serem 
incompatíveis com os trava-
quedas. Portanto, o fabricante 
deverá indicar o diâmetro, o 
modelo, o alongamento, mar-
ca e nome do fabricante, das 
cordas utilizadas na linha de 
ancoragem a serem usadas 
com o trava-queda deslizante 
em linha flexível. Caso seja li-
nha de ancoragem flexível ou 
rígida de cabo de aço, a indi-
cação será a construção, ma-
terial e diâmetro do cabo de 
aço utilizado nos testes.

Os estudos  da NBR 14628,  
trava-queda retrátil, serão re-
tomados em 2018 para ade-
quação baseada na EN 360, a 
qual determina os padrões de 

testes para trava-queda retrátil 
em situação de linha horizon-
tal, com testes dinâmicos fei-
tos em bordas cortantes. Mais 
uma novidade para o nosso 
mercado e mais facilidades e 
segurança para os usuários.

Usuários de equipamentos 
de proteção contra queda, 
principalmente os profissio-
nais que irão indicar o equipa-
mento adequado após a análi-
se de risco, devem conhecer e 
participar da consulta pública 
destas normas.

Os usuários podem colabo-
rar na elaboração e adequa-
ção das normas por estarem 
realmente utilizando-as na 
prática, em seu dia a dia, uma 
colaboração valiosa para me-
lhorar cada vez mais o desen-
volvimento e melhoria técnica 
desses equipamentos.CNEWS
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