
 

 

  

Especificação Técnica 

Código BRIP 0658 

Descrição 
KIT SISTEMA CÉU ABERTO EM “Y” COM 15 METROS 
GALVANIZADO E PINTADO COM LANÇA DE 3 M 
COM ALTURA DE 6M 

Norma: NBR 16.325/14 - D 

Especificação:  
 
Sistema céu aberto em “Y” galvanizado e com pintura eletrolítica com comprimento de 15 m, com altura padrão 

de 6 metros, comprimento de lança de 3 metros, fixo através de fundação e sapata. É um sistema utilizado em 

conjunto com até dois troles para trilho e dois trava quedas, que impedem a queda do trabalhador que esteja a 

uma altura superior a 02 (dois) metros.  

 
Certificada para 2 usuários. 

 
O sistema é composto dos seguintes componentes: 

Fundação e ferro armado – fundação com 5 estacas de 2.500 mm + 4 gaiolas de 500 x 500 x 700 mm com 

barras roscadas, conjunto parafusos de fixação. 

Pilar ou coluna – 05 tubos schedule 40 com altura 6,00 m utilizado para conexão da lança calandrada. 

Lança calandrada – 10 tubos schedule 40 calandrada fixada a coluna através de abraçadeiras e parafusos, 

com alcance de 3 m.  

Trilho padrão SP – fixado à lança calandrada com comprimento 15 m permitindo estabilidade ao sistema, de 

modo a propiciar deslizamento do trole de movimentação do equipamento de segurança contra quedas 

denominado com trava quedas retrátil. 

Trole móvel para trilho padrão SP – dispositivo móvel com a finalidade de propiciar mobilidade na horizontal 

ao eventual operário preso ao trava quedas. Os esforços gerados por uma eventual queda são transmitidos 

para o trole um esforço de 6 KN conforme Normas NBR 14.628/10 e ao trilho principal e distribuídos na lança, 

coluna e fundação. 
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Trava-quedas: Sistema retrátil acionado no máximo em 30 cm em caso de queda do operador. 

Sistema de Içamento do trava-quedas: Fixado na lateral do pilar por meio de duas roldanas que permitem o 

fácil acesso ao trava-quedas. 

Cor do Pilar: Todo amarelo na extensão, sendo da base até 1,5 metros zebrado em preto e amarelo. 
 
Concreto: Para a concretagem da fundação é necessário 1,5 m³ de concreto, FCK 25 Mpa e brita 1.   
 

 

 
 

 Pintura epoxi para maior duração a intempéries;  

 Coluna Tubular com maior resistência; 

 Lança calandrada que permite a manutenção;  

 Sistema parafusado à cada 3mts;  

 Trilho de alta leveza com certificação conforme Norma NR-35 e NBR 16.325/14; 

 Deslizamento do trava quedas sem dificuldades;  

 Sistema em aço carbono com pintura eletrolítica resistente às intempéries ou galvanizado; 

 Certificado para 2 pessoas na mesma linha;  

 Memorial de cálculo e ART de sistema e de Instalação;  

 Trilho com patente requerida; 

 Sistema com aterramento; 

 Sistema com hasteamento do trava quedas; 

 Norma: ABNT NBR 16.325/14 - D  
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