
De modo geral, as empresas buscam soluções que melhorem 
seu desempenho produtivo em diversos ramos de atividade 
e esse desafio fica ainda mais complexo quando conside-
ramos as dificuldades que a atividade em altura proporciona 
no dia a dia do trabalho. Encontrar soluções que atendam as 
necessidades de segurança, aliadas aos requisitos norma-
tivos das Normas Brasileiras (NBR's) vigentes e das Normas 
Regulamentadoras (NRs) 6 – que aborda Equipamento de 
Proteção Individual –, e 35 – que aborda Segurança no 
Trabalho em Altura –, não é fácil. Hoje, existem diversas 
possibilidades, equipamentos e formas de atuação que po-
dem facilitar,  dificultar ou, até mesmo, ampliar o risco do 
trabalho em altura. A avaliação da atividade, a compreensão 
dos limites do trabalhador e o conhecimento dos equipa-
mentos fazem muita diferença no planejamento. 

Para atender essa demanda crescente por soluções práticas e 
seguras, a DGMaster está lançando no mercado a 'Fast Line', 
uma linha de vida provisória (móvel), em fita, que permite a 
livre movimentação horizontal do trabalhador em todo seu 
comprimento e a conexão de até dois trabalhadores, simul-
tâneos, em vão de ancoragem de até 20 metros.

Disponibilizada com uma bolsa tiracolo, que facilita o trans-
porte com capacidade para levar, além da linha de vida, os 
ferramentais do trabalhador até o local de trabalho, possui 
fitas de ancoragem para criação dos pontos de fixação, ma-
nual de instrução com todos os cuidados de utilização e 
instalação em guarda. Todo seu sistema é fabricado com ma-
terial de alta qualidade e desempenho, garantindo o perfeito 
funcionamento e maior vida útil. O equipamento atende aos 

requisitos da NBR 16325 -1:2014 – que 
aborda Dispositivos de Ancoragem 
Tipo B – e a NBR 16325 - 2:2014 – que 
aborda Dispositivos de Ancora-
gem Tipo C.

A verificação dos locais de fixa-
ção deve ser feita por pessoas 
legalmente qualificadas. Elas 
devem confirmar as resistên-
cias das estruturas recepto-
ras e a Zona Livre de Queda 
(ZQL) para evitar o choque 
do trabalhador com qual-
quer obstáculo que possa 
haver abaixo do local de 
trabalho e movimentação 
pendular gerado pela que-
da.
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TRABALHO EM ALTURA

MERCADO APRESENTA NOVIDADE EM PRODUTO
 POR LEANDRO GONÇALVES - ENGENHEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA DGMASTER
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