
Há 40 anos, após um breve encon-
tro no Anfiteatro do Palácio das Con-
venções do Anhembi, em São Paulo, 
era criada a Abendi, que, na época, 
representava um grupo de trabalho, 
em prol dos Ensaios Não Destrutivos 
(ENDs), formado por representantes de 
pelo menos 20 empresas, entre elas: 
Petrobras, Confab, Furnas. Siemens e 
Chesf.
De lá para cá, desafios e conquistas 
moldaram as nossas atividades sem-
pre no sentido de elevar os padrões 
de produtividade e excelência pro-
fissional do Brasil. Hoje, priorizando, 
como sempre, a preservação da vida 
e do meio ambiente, a instituição co-
loca em prática a sua missão... com 
a Difusão dos ENDs, a Certificação 
de Pessoas, as Ações Associativas e 
também os Treinamentos e Eventos. 
Nesse contexto, está a nossa forma 
de comunicar as ações, seja por meio 
de revista, mídias sociais, vídeos e bo-
letins eletrõnicos, como o CordaNews, 
que faz parte dessa história. O nos-
so muito obrigado a todos vocês que 
contribuem com a qualidade do nosso 
jornal, seja como leitor ou conteudista.
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Proteção contra quedas - A obrigatoriedade do uso do 
cinturão de segurança tipo paraquedista com travaque-
da/talabarte do mesmo fabricante e/ou importador

Entrevista com um dos engenheiros de segurança da 
Vestas no país, Michel Colombo
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Ao lado, o documento de fundação da Abendi, datado de 27/3/1979
Na foto acima, uma das primeiras reuniões da diretoria da Abendi
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Preservando a vida e o meio ambiente.
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Ao abordar o assunto proteção contra 
quedas uma questão que gera muita dú-
vida está relacionada a obrigatoriedade 
do uso do cinturão de segurança tipo pa-
raquedista vinculado exclusivamente aos 
dispositivos travaquedas e talabartes do 
mesmo fabricante e/ou importador.

Com a alteração da NR-35 em 2016, 
o conceito de sistema de proteção indi-
vidual contra quedas (SPIQ) fica melhor 
definido, estabelecendo os elementos 
que o constitui em:

a) sistema de ancoragem;
b) elemento de ligação;
c) equipamento de proteção individual.
Os pontos de debate no momento se-

rão concentrados no elemento de liga-
ção (EL) e EPI, considerando o EPI para 
proteção contra quedas o cinturão de 
segurança e o EL o talabarte e o disposi-
tivo travaqueda.

A partir do COMUNICADO XXIII de 24 
de junho de 2013 do então MTE, fica 
definido que apenas o cinturão de segu-
rança passa a receber o CA, sendo seus 
acessórios o talabarte e os travaquedas. 
Além disso, todos estes equipamentos 
devem possuir o selo de identificação 
da conformidade do Inmetro, devendo 
constar no descritivo do CA do cinturão 
de segurança, quais os modelos de tra-
vaquedas e talabartes podem ser utili-
zados com o referido cinturão.

Tendo esclarecido estas definições bá-
sicas é possível explorar alguns questio-
namentos muito comuns e pertinentes 
quanto a este tema:

1. O EPI e EL são ensaiados e/ou certi-
ficados em conjunto?

Proteção contra quedas - A obrigatoriedade do uso do 
cinturão de segurança tipo paraquedista com travaqueda/
talabarte do mesmo fabricante e/ou importador

Atualmente os ensaios são realizados 
separadamente atendendo as normas 
vigentes de cada equipamento, bem 
como a avaliação da conformidade no 
âmbito do SINMETRO (selo de confor-
midade do Inmetro), onde é emitido um 
Certificado de conformidade individual 
para cada modelo de equipamento.

2. Essa obrigatoriedade é empregada 
em mais algum EPI para outros riscos?

Sim, como exemplo, pode ser citado 
os Equipamentos de Proteção Respira-
tória EPR, como os respiradores purifi-
cadores de ar, que utilizam filtro do tipo 
cartuchos. Onde o EPI é o respirador 
enquanto o cartucho é o componente 
que irá filtrar/purificar o ar. Para garantir 
a eficácia da proteção respiratória é ne-
cessária uma vedação adequada entre 
o respirador e o cartucho. Neste caso, a 
obrigatoriedade do uso dos componen-
tes apenas especificado, ensaiado e for-
necido pelo fabricante ou importador faz 
todo sentido.

Porém, é preciso ficar claro que esta 
analogia entre os equipamentos de Pro-
teção respiratório e de Proteção contra 
quedas não é verdadeira. No caso dos 
equipamentos de proteção contra que-
das além dos equipamentos serem en-
saiado separadamente, a eficácia de 
cada um dos componentes não depen-
de do outro. O que precisa ser verificado 
é a compatibilidade dos equipamentos 
entre si (a compatibilidade dos equipa-
mentos será analisada a seguir).

3. Essa obrigatoriedade em equipamen-
tos do SPIQ é adotada em outros países?

Por: Tiago Santos – Especialista em Proteção Contra Quedas, Acesso por Corda e Resgate.
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Não, embora haja discussão sobre o 
tema, atualmente as certificações dos 
equipamentos de proteção contra que-
das são individuais em várias partes do 
mundo. Em alguns casos como na Euro-
pa, tanto o cinturão de segurança quan-
to os elementos de ligação são conside-
rados EPIs.

4. Essa obrigatoriedade do EPI ser 
utilizado apenas com os ELs descritos 
no CA do Cinturão de Segurança não 
é um tipo de venda casada, expressa-
mente proibida pelo Código de Defesa 
do Consumidor (CDC)? 

Este é um tema que extrapola os as-
pectos de segurança do trabalho, porém 
em linhas gerais é possível trazer alguns 
esclarecimentos.

O CDC prevê que o consumidor deve 
ter ampla liberdade de escolha quan-
to ao que deseja consumir. Assim, não 
pode o fornecedor fazer qualquer tipo 
de imposição ao consumidor quando da 
aquisição de produtos ou serviços.

Porém, a interpretação hoje é que os 
fabricantes e importadores não caracte-
rizam a venda do cinturão de seguran-
ça com seus talabartes e travaquedas 
como venda casada uma vez que esta 
é uma exigência da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho para emissão 
do CA e não uma imposição do próprio 
fabricante ou importador.

5. Esta obrigatoriedade pode atrapa-
lhar na segurança dos trabalhadores?

Em muitos casos esse não é um ponto 
que dificulta a segurança dos trabalha-
dores, porém em outros, isso pode ocor-
rer uma vez que limita a possibilidade de 
escolha de soluções pelas empresas.

Um exemplo desta dificuldade é o uso 
de travaqueda retrátil que muitas ve-
zes já está instalado em uma estrutura, 
ou linha de vida horizontal. A empresa 
proprietária do local onde está instalado 
este travaqueda retrátil contrata servi-
ços de uma prestadora de serviços que 
neste caso deve ter o modelo de cintu-
rão de segurança que conste no descri-
tivo do seu CA a possibilidade de uso 

O trabalho em altura exige todo tipo de cuidado
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com o travaqueda retrátil disponível em 
seu cliente, isto apenas para atender a 
uma exigência normativa, sem agregar 
qualquer tipo de segurança para o tra-
balhador.

6. Esta obrigatoriedade é a única for-
ma de garantir a compatibilidade entre 
os equipamentos?

Não, existem outras formas de se es-
tabelecer esta garantia, neste sentido 
a ABNT NBR 16.489 Sistemas e equi-
pamentos de proteção individual para 
trabalhos em altura — Recomendações 
e orientações para seleção, uso e manu-

tenção, nos alerta que a função segura 
de qualquer um dos componentes não 
seja afetada, e não interfira com a função 
segura de outro, ou do sistema. Quando 
isto não estiver claro, convém verificar 
com o fornecedor ou com o fabricante.

Um exemplo deste cuidado com com-
patibilidade está relacionado ao uso de 
travaqueda deslizante guiado, que deve 
ser utilizado com a linha de vida vertical 
especificada pelo fabricante a qual foi 
testada juntamente com o travaqueda. 
Especial atenção deve ser dada neste 
caso ao diâmetro da corda e também ao 
modelo de corda, assim como ao diâme-

tro e características do cabo de aço. No 
caso de trilhos os travaquedas podem 
estar instalados permanentes ocorrendo 
a mesma situação dos retráteis descrita 
no item 5.

Com relação a compatibilidade, cabe 
uma ressalva:

O travaqueda deslizante deve ser utili-
zado com o extensor indicado pelo fabri-
cante em seu manual. Neste caso o uso 
deste conjunto é obrigatório e tecnica-
mente se faz necessário, uma vez que 
os ensaios são realizados desta forma, e 
este extensor muitas vezes é a forma de 
garantir a eficácia do travaqueda. Alterar 
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essa configuração pode causar resulta-
dos de impacto graves para o usuário no 
caso de queda.

7. Por fim a pergunta mais importan-
te, a utilização de EPI com outros EL não 
descritos no seu CA apresenta risco a 
segurança dos trabalhadores?

Alguns poucos fabricantes tentam 
buscar justificativas para manter essa 
obrigatoriedade, além dos aspectos co-
merciais. A principal justificava jurídica 
seria na determinação de uma possí-
vel responsabilização errônea em uma 
eventual falha/acidente de um dos ele-
mentos do SPIQ. Desta forma a obriga-
toriedade do uso apenas dos EL des-
critos no CA do cinturão de segurança 
poderia dar algum tipo de amparo legal 
aos fabricantes e importadores.

Cabe ressaltar, no entanto, como já ex-
plicado inicialmente, que o SPIQ inclui 
ainda o sistema de ancoragem e possuir 
um sistema conjugado de todos estes 
elementos seria inviável (não se imagi-
na incluir nesse conjunto obrigatório a 
determinação de qual linha de vida ho-
rizontal ou outro sistema de ancoragem 
pode ser utilizado com o cinturão de se-
gurança e talabarte). Por esta razão a 
NR-35 prevê requisitos individuais para 
cada um dos componentes.

Em resumo, houve uma evolução con-
siderável nos últimos anos nas normas 
de ensaios dos equipamentos, nas nor-
mas e procedimentos de proteção contra 
queda e atualmente, apesar de existir re-
almente a obrigatoriedade do uso do EPI 
com o EL descrito no CA do cinturão de 
segurança, esta sistemática não agrega 
segurança aos trabalhadores, pelo con-
trário, em alguns casos pode limitar na 
escolha das empresas de soluções mais 
adequadas para as suas realidades.

Essa contínua evolução na segurança 
dos trabalhadores passa por uma revi-
são neste processo de emissão do CA, 
enfatizando a segurança dos trabalha-
dores, sem impor barreiras que não te-
nham fundamentação técnica. u
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Acesso por Corda no Setor Eólico
O último relatório anual do Conselho Global de Energia Eólica (GWEC) aponta que o
segmento em questão vem crescendo, de forma mais acelerada, desde 2018. Por isso, 
empresas como a Vestas, parceira global da indústria de energia para soluções
sustentáveis, vem intensificando as atividades em regiões promissoras no setor eólico, 
como o Brasil, que tem um dos melhores ventos do mundo.
A seguir, confira uma entrevista com um dos engenheiros de segurança da Vestas no país, 
Michel Colombo, sobre a relação do Acesso por Corda com os trabalhos na área.

1. De forma geral, qual a importância 
da atividade de Acesso por Corda?

Para nós, o acesso por corda é vital 
para aquelas atividades onde não há 
outra forma de acessar o local. Por isso, 
optamos pelo AC. Sem o trabalho de AC, 
a execução da limpeza de torres, peque-
nos reparos externos nas pás ou até 
mesmo tratativas após acidentes com a 
turbina não seriam viáveis. 

2. Quais as vantagens do Acesso por 
Corda, no Setor Eólico, em relação a ou-
tras formas de suspensão de pessoas?

A principal vantagem é a velocidade. 
A forma de execução é simples, rápida 
e efetiva. Como não é necessário o uso 
de equipamentos de grande porte como 
guindastes e plataformas elevatórias, a 
quantidade de certificados de inspeção, 
treinamentos e autorizações é conside-
ravelmente inferior a outros tipos de tra-
balho.  Naturalmente, há um risco eleva-
do para os trabalhadores, mas a gestão 
dos riscos é absolutamente controlável 
e permite que o trabalho seja feito com 
toda a segurança necessária.

3. Como está a demanda por bons 
profissionais de Acesso por Corda para 
trabalhar nesse segmento?

De uma maneira geral, a Vestas possui 
bons parceiros que nos prestam servi-
ços há anos, então posso dizer que atu-

almente não temos problemas técnicos 
ou de processos de atendimento à se-
gurança.   

4. Há profissionais qualificados em 
número suficiente para atender a de-
manda de trabalhos?

Do ponto de vista da gestão da segu-
rança, observa-se atualmente a existên-
cia de poucas empresas que atendam 
todos os requisitos necessários e que 
consigam manter os valores da presta-
ção de serviço minimamente viáveis aos 
departamentos contratantes (O&M, por 
exemplo). 

5. Qual a sua opinião sobre a certifica-
ção profissional?

Seja para AC ou para qualquer tipo 
de trabalho, a certificação profissional é 
absolutamente necessária. Seja Abendi, 
Irata ou Aneac, a certificação e a cons-
tante reciclagem dos profissionais são 
primordiais. Mas é importante se ter 
em mente que não teremos bons pro-
fissionais se as escolas de treinamento 
não forem boas. Isso é lógica elementar, 
mas infelizmente vemos que na realida-
de é pouco aplicado. Uma homologação 
adequada é importante para contribuir 
para a formação de bons profissionais, 
mas não é suficiente. As escolas devem 
conhecer a realidade do mercado eóli-
co, seus riscos específicos, sua agenda 



7 
CordaNews 16 | abril, maio e junho de 2019  |  Entrevista

apertada, sua variação de clima cons-
tante e, principalmente, as necessidades 
dos clientes, bem como das empresas 
que comercializam energia.

6. A sua empresa tem profissionais 
próprios ou terceiriza?

A Vestas terceiriza os serviços. 

7. Com avalia a função da Abendi 
como entidade certificadora dos profis-
sionais de Acesso por Corda?

Conheço a Abendi e sei que é uma en-
tidade que atua com seriedade em todos 
os seus processos. 

8. Quais as expectativas de desenvol-
vimento do Setor Eólico? 

Apesar da economia brasileira não es-
tar apresentando o bom desempenho 
que era esperado, os números locais 
do mercado eólico são positivos. O se-
tor vem demonstrando, cada vez mais, 
uma maior expectativa de crescimento 
para os próximos anos. No caso da Ves-
tas, somos líderes globais de mercado 
de energia eólica, introduzindo soluções 
líderes de mercado e oferecendo as me-
lhores propostas com sustentabilidade 
e segurança. A Vestas ainda possui um 
forte comprometimento com o mercado 
brasileiro, prova disso são as nossas re-
centes iniciativas no país como o anún-

cio da expansão da fábrica de Aquiraz, 
no Ceará, para a produção da turbina 
V150-4,2MW. Atualmente, a Vestas ul-
trapassou 1 GW de pedidos para esse 
modelo de turbina, apenas sete meses 
após o anúncio de sua produção no país.

 
9. Faça qualquer comentário que con-

siderar importante.
Com o crescimento considerável do 

mercado de energia eólica, é importan-
te estar cada vez mais atento às nor-
mas de segurança nos parques eólicos, 
uma vez que são essenciais para a ga-
rantia de segurança dos trabalhadores 
e também do próprio empreendimento. 
A Vestas tem um comprometimento 
global com a segurança de seus funcio-
nários diretos e indiretos que trabalham 
em campo nos parques eólicos e com 
a manutenção de seus equipamentos. 
Fico muito feliz em poder liderar a ges-
tão de saúde e segurança na Vestas, 
área onde tenho autonomia e apoio 
para desenvolver políticas prevencio-
nistas, afinal, a segurança é um dos 
principais pilares de negócios da Ves-
tas em todo o mundo. Nós investimos 
em promover a segurança do trabalho 
por meio de um programa de educa-
ção e conscientização de maneira di-
ferenciada: apesar de possuirmos uma 
área de HSE (Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente), a responsabilidade de boas 
práticas relacionadas à segurança do 
trabalho é compartilhada entre todos os 
seus colaboradores e terceirizados, sem 
ficar concentrada em apenas uma área. 
Internamente, a área de HSE exerce um 
papel de consultoria, promovendo uma 
série de treinamentos e capacitações 
para conscientizar e instruir os trabalha-
dores a serem “embaixadores da cau-
sa”, ou seja, os próprios líderes de cada 
equipe são responsáveis por promover 
as regras básicas de segurança entre os 
membros de seu time, assumindo 100% 
da responsabilidade e gestão das ações 
como custo, planejamento, treinamentos 
e execução. Porém, as normas de segu-
rança para o setor ainda não são sufi-
cientes para atender às necessidades 
específicas desse mercado no Brasil. Os 
parques eólicos estão sendo construídos 
em locais cada vez mais distantes das 
cidades, sem uma infraestrutura mínima 
como sinal de celular, pronto-socorro, 
estradas minimamente seguras, entre 
outras necessidades básicas. Assim, 
as empresas tem um papel fundamen-
tal na redução dos acidentes, por isso 
a Vestas,  ao longo de 5 anos, reduziu 
em 90% a taxa de frequência de aciden-
tes nos parques eólicos onde a empresa 
opera, destacando-se no mercado pelo 
baixo índice de acidentes. u
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 Instalações Autorizadas de Acesso por 
Coda: sinônimo de credibilidade

A excelência na formação profissional sempre foi uma prioridade da Abendi. Por isso, os exames práticos de Acesso por 
Corda só podem ser realizados em instituições auditadas pela organização, conhecidas como Instalações Autorizadas. 
Conheça um pouco de cada uma:

A7 Treinamentos & Serviços
Criada em 2012, a A7 Treinamentos & Serviços, de Rio das Ostras (RJ), propõe um novo conceito em treinamentos, acred-
itando na transformação da sociedade por meio da educação e qualificação profissional. A empresa aposta no treinamento 
de habilidades e fornecimento de serviços para facilitar o ingresso de profissionais no mercado de trabalho.  É a mais nova 
Instalação Autorizada da Abendi, e tem como principais clientes empresas ligadas ao setor de Óleo e Gás.

Altiplano
Com 15 anos de experiência, a Altiplano é um grupo de empresarial que atua nos segmentos de serviços, treinamentos e 
comércio.  Em serviços, é especializada em engenharia em altura, realizando obras de geotecnia, estabilização e recuper-
ação de taludes. A empresa possui um completo centro de treinamentos em acesso por cordas e trabalho em altura, na 
cidade do Rio de Janeiro.

Cerro
Em Curitiba, no Paraná, a Abendi conta com a Cerro como Instalação Autorizada em Acesso por Corda. O local é estru-
turado com um centro de treinamento próprio (C.T. IBEX), instrutores experientes, alojamentos e estacionamento. A Cerro 
oferece soluções em alpinismo industrial, atendendo seu cliente desde o projeto até a instalação.
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Grupo Rope
O Centro de treinamento da Rope está localizado em Canoas, no Rio Grande Sul.  Ali são realizados os treinamentos e 
exames de Acesso por Corda, oferecendo um espaço moderno e inovador, com ambientes climatizados. O Grupo Rope 
representa empresas que trabalham alinhadas à excelência no segmento de capacitação e prestação de serviços de Aces-
so por Corda, envolvendo trabalho em altura, espaço confinado, projetos e treinamentos.  Para atender novos mercados, 
tem buscado outras oportunidades, como o setor de energia Eólica, e atuação em outros estados, destacando o o Ceará.

NR Treinamentos
A NR Treinamentos é voltada à segurança do trabalho, localizada em Blumenau, região do Vale do Itajaí, em Santa Cata-
rina (SC). Entre as especialidades da empresa, está o trabalho em altura com Acesso por Corda, preparando profissionais 
para atividades de limpeza e pintura, instalações e manutenção.   É uma Instalação Autorizada da Abendi desde 2017 
trabalha em diversos segmentos, incluindo o Setor Eólico.

Pró Safe
A empresa está localizada próxima a capital paulista, em Valinhos. Oferece diversos cursos relacionados com as normas 
regulamentadoras NR 33 e NR 35, com destaque para os cursos de Acesso por Corda.  As aulas incluem: legislação, con-
tato com equipamentos e estruturas, práticas e atividades relacionadas ao cenário industrial. Atende a empresas de vários 
segmentos industriais e, entre outras atividades, realiza projetos, fabricação e montagem de Sistemas de Proteção Contra 
Quedas (Linha de Vida),sendo eles fixos ou provisórios.
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Task
A Task é a Instalação Autorizada mais antiga da Abendi, desde 2013.  Um dos pilares da empresa é promover, constantemente, 
inovações e ampliar a operação no Brasil. Atualmente, oferece cursos de Acesso por Corda em Sorocaba e, recentemente, inau-
gurou novas instalações em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A TasK  desenvolve e fabrica equipamentos para resgate em 
altura e trabalhos verticais, e capacita engenheiros, bombeiros, inspetores de END, médicos, entre outros.
“A NR-35 trouxe certamente um merecido reconhecimento do profissional de acesso por corda, como um exemplo de tra-
balhador que costuma receber uma adequada e justa capacitação e habilitação exigida para os profissionais envolvidos  que ne-
cessitam apresentar atributos técnicos mais completos para desenvolverem trabalhos em altura críticos com maior propriedade 
e garantia da execução de um bom resultado. E para a manutenção desses bons resultados quanto aos estudos de viabilidade 
dos serviços solicitados, duração exequível, análise de riscos, segurança durante sua execução e qualidade final apresentada, 
torna-se importante a manutenção e evolução dos requisitos normativos da NR-35 como forma de fiscalizar e consolidar o aces-
so por cordas como uma das soluções mais bem sucedidas para sistemas de proteção individual contra quedas para trabalhos 
em altura no Brasil.’’
Túlio França, técnico de Segurança do Trabalho da Task
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2ª TURMA

IEQ 2019
Formação de Inspetores

de Equipamentos

O treinamento atende aos requisitos da
Portaria Inmetro 537/2015.

Aproveite e faça o Treinamento IEQ intensivo via web, 
muito mais praticidade e economia para você!

Serão 562 horas em apenas 5 meses, imperdível!

comunicacao.abendi.org.br/ieq_2019

 Essa é a sua carreira.
   Matrícule-se já!
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 Sócios Patrocinadores

Venha para a Abendi e esteja em contato com as principais tendências
e inovações tecnológicas das áreas de Ensaios Não Destrutivos

e Inspeção do Brasil, torne-se um sócio!
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Comercial: comercial@abendi.org.br - Designer: Henrique Leal e Daniel Andrade
Projeto Gráfico / Diagramação: Giovana Garofalo.

Sede da Abendi: Av. Onze de Junho, 1317 - Vila Clementino – CEP: 04041-054 - São Paulo (SP)
Tel.: (11) 5586-3199 | Fax: (11)  5581-1164 / Telefone do Setor de Certificação de Pessoal: (11) 

5586-3181 Fax: (11) 5586-8064 / www.abendi.org.br  / Comunicação: comunicacao@abendi.org.br / 
Informações gerais: abendi@abendi.org.br
Eventos: eventos@abendi.org.br / Normalização: normalizacao@abendi.org.br / Sócios: socios@abendi.
org.br | Tecnologia: tecnologia@abendi.org.br / Treinamentos: treinamentos@abendi.org.br / Público 
leitor: Profissionais do Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoas em Acesso por Corda
Publicação: Setor de Comunicação Institucional da Abendi - Veiculação: Trimestral (Abril, maio e junho 
de 2019)

Representante Regional (AL) - Jarbas Cabral Fagundes - jarbas@abendi.org.br - (82) 9-9911-7619

Representante Regional (BA) - Antonio Luiz de Melo Vieira Leite - antonio.leite@abendi.org.br
(71) 99964-8636

Representante Regional (SE) - Carlos Otávio Damas Martins - carlos.martins@abendi.org.br
(79) 99679-2747

Representante Regional (PB, PE e  PI) - Marco Antonio Souza Brito - marcobrito@abendi.org.br 
(81) 9961-5110 e ID 97 * 34748 (Nextel)

Representante Regional (RN) - Sérgio Rodrigues Barra - sergio@abendi.org.br | (84) 98828-1266

Representante Regional (SC) - Jean Eduardo Lima - jean@abendi.org.br - (47) 99729-3786


