
 

 
 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 
 

Talabarte de Segurança Contra Queda, Talabarte de Posicionamento e Absorvedor de Energia 
 

ABNT NBR 15.834 / 15.835 / 14.629/2010 
 

Este manual é parte integrante do equipamento, por isso sua leitura e compreensão 
devem ser efetuadas antes do uso. 

 
a) Todo subsistema composto por talabarte de segurança não pode ultrapassar 2 metros. Deve-se 
levar em conta os conectores, absorvedor de energia (quando aplicável), conforme figuras abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) O talabarte de segurança com mais de 0,90 metros que não possua absorvedor de energia 
integrado não pode ser usado em um sistema antiqueda. 
 
c) Para uma conexão de um subsistema de segurança “Talabarte”, deve ser levado em 
consideração o local de fixação. Esse ponto (estrutura ) deverá suportar uma força de 
aproximadamente 15kN (1550kg), oferecendo segurança em uma eventual queda. O talabarte deve 
ser instalado sempre em um ponto de fixação acima da altura da cabeça. O respectivo ponto de 
ancoragem / fixação não deverá possuir rebarbas ou pontas afiadas, evitando, com isso, possíveis 
danos ao talabarte. É importante observar o posicionamento. 



d) Para uma correta conexão, é necessário observar o exemplo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Esse equipamento é Utilizado em conjunto com outros, completando um sistema de 
proteção à queda ou posicionamento. Com isso, ele deve ser utilizado em conjunto, 
sempre observando a certificação (C.A) do sistema, levando em consideração as normas 
ABNT NBR 15.834:2010, 15.835:2010, 14629:2010, 15837:2010. 
 
f) Esse manual compreende os seguintes talabartes de segurança, que foram fabricados 
com os respectivos materiais para os modelos correspondentes: 
 
AP 1040 – talabarte Y na fita tubular de poliéster de 45 mm, com elástico embutido de 
30mm, com 02 mosquetões de 55mm Tipo A e um de 17 mm tipo T, ambos em aço. 
 
AP 1080 – Talabarte de segurança em Y na fita de poliéster de 45 mm com 02 
mosquetões de 55mm tipo A e 01 de 17mm tipo T, ambos em aço. 
 
AP 1100 – Talabarte de segurança na fita de poliéster de 45mm, com um mosquetão de 17 
mm em aço tipo T. 
 

AP 1110 – Talabarte de segurança na fita de poliéster de 45 mm, com um mosquetão de 
55mm em aço, tipo A. 
 
AP 1130 – Talabarte de posicionamento em corda poliamida de ǿ12.5 mm com regulador 
de distância em aço. 
 

AP 1070 – Talabarte de segurança em Y na fita de poliéster 45mm com 02 mosquetões 
de 55mm tipo A e 01 de 17mm tipo T, em aço, mais absorvedor de energia em fitas de 
poliéster 45mm. 
 
AP 1060 – Talabarte de segurança em Y na fita tubular de poliéster 45mm com elástico de 
poliéster 30mm embutido com 02 mosquetões de 110mm tipo A em alumínio e 01 de 17mm 
tipo T, em aço, mais absorvedor de energia em fitas de poliéster 45mm. 
 
AP1050 – Talabarte de segurança em Y na fita tubular em poliéster de 45 mm, com 
elástico de 30 mm embutido, com 02 mosquetões de 55mm tipo A, e 01 de 17 mm, ambos 
em aço, com absorvedor de energia em fita poliéster 
 

AP 1090 – talabarte de segurança em Y na fita de poliéster de 45 mm com 02 
mosquetões de 45 mm em aço, tipo A. 
 
AP 1120 – talabarte de segurança em fita de poliéster de 45 mm, com um mosquetão de 
55mm tipo A e 01 de 17mm Tipo T, ambos em aço, mais absorvedor de energia em fita de 
poliéster. 
AP 1135 – talabarte de posicionamento em fita de poliéster de 45 mm, com dois ganchos de 
17 mm e conjunto passador para ajuste 



 
g) Os talabartes possuem limitação de uso, conforme indicado abaixo, de acordo com o 
modelo: AP 1040 – AP 1050 – AP1060 – AP 1070 – AP 1080 – AP 1090 – AP 1100 – AP 
1110 –AP 1120 AP 1130 – AP 1135 possuem limitação de uso em áreas quentes, nas 
quais as fitas podem sofrer dano em caso de exposição à alta temperatura ou chama, 
mesmo que por curtos períodos. Deve ser evitada a exposição também a agentes 
químicos, arestas agudas e/ou afiadas, cortes e abrasões. O armazenamento deve ser feito 
em ambiente limpo, ventilado em embalagem plástica, preservando seus componentes 
metálicos de contato com líquidos. Esse equipamento deverá fazer parte de um conjunto de 
medidas preventivas de segurança, sendo aconselhável um complemento com redes e 
outros equipamentos de proteção coletiva. Os talabartes devem ser inspecionados antes de 
cada utilização. 
 
h) Antes de utilizar o equipamento, bem como durante o seu uso, o usuário deverá estar 
atento para com a maneira de proceder em caso de resgate, para que seja feito de forma 
eficiente. O usuário de ve estar apto a utilizar o respectivo equipamento ou deve estar 
trabalhando sob supervisão de pessoas diretamente aptas para realizar tal tarefa. 
 
i) Esse equipamento deve ser utilizado somente por pessoa apta e/ou treinada para tal 
função, ou que esteja trabalhando sob a supervisão de pessoas diretamente aptas para 
tal. 
 
j) A limpeza do equipamento deve ser feita utilizando uma escova de cerdas de nylon. 
Nunca utilize fonte de calor para secá-lo. Nos componentes de metal utilizar pano ou 
flanela seca. 
 
k) A vida útil do equipamento está estimada em 24 meses (após a data de aquisição), 

porém, devem ser levadas em consideração as variáveis de cada atividade. Portanto, a 
inspeção de pré uso, na qual deve ser feita a verificação das fitas, bem como das 
possíveis fissuras / empeno das ferragens, e de todas as costuras, auxilia em uma 
correta condição de uso do equipamento, podendo determinar sua vida útil, “não 
ultrapassando o indicado de 24 meses”. 
 

l) Durante o transporte, deve ser evitada a proximidade com áreas quentes ou que possam 
produzir qualquer dano ao equipamento, conforme indicado na letra “g” deste manual. 
 
Normas aplicáveis a este manual:  
NBR 14.629/2010 – Equipamento de proteção individual contra queda de altura – 
Absorvedor de energia  
NBR 15.834/2010 - Equipamento de proteção individual contra queda de altura – 
Talabarte de segurança  
NBR 15.835/2010 - Equipamento de proteção individual contra queda de altura – 
Cinturão de segurança tipo abdominal e talabarte de segurança para posicionamento 
e restrição. 
m) Além da etiqueta autoexplicativa, podemos ter as gravações abaixo (exemplo) no 
talabarte de segurança com o significado 
 
 
 



n) Esse talabarte de segurança é do tipo “Y” com absorvedor de energia. (Exemplo: 
talabartes simples; talabarte duplo ou Y; talabarte de posicionamento e talabarte com 
absorvedor de energia) 
 
o) São proibidos quaisquer reparos/alterações/modificações no respectivo equipamento. 
 
p) O talabarte de segurança deve ser descartado após a retenção de uma queda, nunca 
devendo ser reutilizado. 
 
q) Os conectores que compõe esse(s) equipamento(s) estão classificados da seguinte 
maneira: (T – trava automática), (A – trava automática) e (B – trava rosqueada). 

   
r) Os conectores utilizados nos talabartes (modelos) apresentados neste manual, foram 

confeccionados em aço e estão de acordo com a norma ABNT NBR 15.837:2010. 
 

s) Deve-se evitar colocar carga sobre o fecho do conector 
 

t) Os Talabartes de posicionamentos têm sua aplicação somente para trabalhos de 
POSICIONAMENTO, não podendo ser aplicado para retenção de queda. Deve ser 
conectado nas argolas laterais do cinturão abdominal. Circular o talabarte na estrutura de 
trabalho – exemplo: poste, de maneira que o ponto de ancoragem fique situado no 
mesmo nível ou acima da cintura, devendo ter sustentação e o movimento livre dever ser 
restringido, evitando assim a queda do usuário. 

 
u) É fundamental examinar os conectores durante o uso do equipamento. 

 
v) Os talabartes de segurança têm aplicação somente para retenção de queda. 

 
 

 

Se as informações contidas neste manual não forem suficientes para esclarecer suas 
dúvidas, estamos à disposição, entre em contato conosco. 
 
 

Nos talabartes: Usar a garantia descrita nos cintos 
 
 
 
 

ATENÇÃO: 
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