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1. OBJETIVO 
 

Esta especificação tem por finalidade estabelecer as características mínimas exigíveis para trena de fita utilizada nos trabalhos 
em redes de distribuição. 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 
NBR NM ISO 1:1997 - Temperatura padrão de referência para medições industriais de comprimento. 
NBR 10124 - Trena de fita - Fibra natural ou sintética - Especificação. 
NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos. 
 
3. DEFINIÇÃO 

 
Para os efeitos desta especificação entende-se por trena de fita, o instrumento de medição cuja fita métrica é graduada ao longo 
de seu comprimento com traços transversais, acoplada a um suporte dotado de um mecanismo de recolhimento manual. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 

4.1. Comprimento 

 
O comprimento nominal da fita para efeitos de medição num único lance deve ser de 50m. 
 
4.2. Gravação e graduação 

 
A fita deve ser graduada no sistema métrico com traços uniformes, constantes ao longo de seu comprimento e 
perpendiculares ao seu eixo longitudinal. 
As graduações e gravações da fita devem ser adequadamente visíveis e legíveis, de cor ou cores que contrastem com 
a cor do corpo da fita, de forma indelével e isentas de quaisquer defeitos tais como interrupções ou desuniformidade 
dos traços, riscos e borrões que prejudiquem a sua utilização. Deve conter os números indicativos de metros a cada 
metro e centímetros a cada centímetro, com subdivisões de 1mm. 
A extremidade da graduação mais próxima da face (borda) de medição não deve estar afastada mais que 1mm da 
mesma. 
 
4.3. Extremos da fita 

 
O comprimento da faixa inicial sem graduações que antecede o ponto zero não deve ser menor que 100mm. 
O início da fita deve possuir uma alça e um anel puxador que sendo metálico deve receber um tratamento anticorrosivo 
A extensão final da fita, não necessariamente graduada, não deve exceder a 500mm de comprimento e sua 
extremidade deve ser presa ao carretel interno do suporte. 
 
4.4. Acabamento 

 
O suporte da fita deve se apresentar com suas superfícies uniformes, isento de rebarbas, cantos vivos, trincas, 
empenamentos e oxidação nas partes metálicas. Deve possibilitar o recolhimento da fita, através da manivela, sem 
dificuldades ou percalços, de forma que a fita deslize sem esforços em suas fibras, não permitindo enrugamento ou 
desgaste prematuro nas bordas. 
A fita deve manter a uniformidade de espessura e cor do corpo em toda a sua extensão, sem fibras expostas e lisa em 
suas bordas e superfícies. 
 
4.5. Identificação 

 
Cada trena fornecida deve ter a fita gravada de forma indelével com o nome do fabricante ou marca comercial. 
Adicionalmente, deve constar no suporte a data de fabricação (mês e ano) e indicação do comprimento nominal, 
modelo ou tipo. 
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5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

5.1. Materiais 

 
5.1.1. Fita 

 
Deve ser de fibra natural ou sintética, de alta resistência mecânica e de boas características dielétricas. 
 
5.1.2. Suporte 

 
Confeccionado em aço ou material sintético contendo manivela para recolhimento manual da fita. 
 

5.2. Largura da fita 

 
A fita deve ter largura de 13,5mm ± 0,7mm e manter sua uniformidade ao longo de todo seu comprimento. 
 
5.3. Precisão 

 
A tolerância em milímetros de precisão da fita graduada deve ser calculada conforme a fórmula citada na NBR 10124: 
 

)21,03,0(2 lTolerância   

 
onde l é o comprimento da medida em metros. 

 
5.4. Resistência à tração 

 
5.4.1. Sentido longitudinal 

 
A fita não deve romper quando submetida a uma força de tração no sentido longitudinal de 343N. 
 
5.4.2. Sentido transversal 

 
A fita não deve romper ou apresentar deformação permanente quando submetida a uma força de tração igual a 
19,6N, aplicada transversalmente às fibras da fita. 
 

5.5. Contração ou dilatação 

 
A contração ou dilatação da fita é determinada mergulhando um trecho qualquer de seu comprimento igual a 1m em 
água à temperatura de 25 ± 2 ºC durante 30 minutos no mínimo. 
Após isto, retirá-la eliminando o excesso de água e prendê-la entre tecidos ou papéis absorventes e fazer a secagem 
natural.  
Estando a fita completamente seca e a temperatura de referência, conforme a NBR NM ISO 1:1997, determinar a 
porcentagem de contração ou dilatação, que não deve exceder a 0,1%, através da fórmula (NBR 10124/87): 
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onde: 
l0 = comprimento em metros antes de embebido em água. 
l1 = comprimento em metros após a secagem natural. 
 

6. INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM 

 
6.1. Inspeção 

 

As inspeções devem ser feitas preferencialmente nas instalações do fornecedor/fabricante na presença do inspetor da 
COPEL, salvo acordo diferente no ato da colocação da ordem de compra. 
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O fornecedor/fabricante deve proporcionar ao inspetor os meios necessários e suficientes para certificar-se que o  
material está de acordo com a presente especificação, assim como comunicar com antecedência a data em que o lote 
estará pronto para inspeção. 
 
6.2. Amostragem 

 

Para os ensaios de aceitação devem ser tomadas amostras conforme norma, utilizando-se: 
 
 a) Regime de inspeção: normal. 
 b) Nível de inspeção: II. 
 c) Plano de inspeção e amostragem – dupla. 
 d) NQA – 2,5%. 
 
Conforme a Tabela 1: 
 

Tabela 1 – plano de inspeção. 

Quantidade de unidades 
que formam o lote 

Primeira amostra Segunda amostra 

 
Quantidade de 

unidades a ensaiar 
Ac1 Re1 

Quantidade de 
unidades a ensaiar 

Ac2 Re2 

De 5 a 50 5 0 1 - - - 

De 51 a 150 13 0 2 13 1 2 

De 151 a 280 20 0 3 20 3 4 

De 281 a 500 32 1 4 32 4 5 

De 501 a 1200 50 2 5 50 6 7 

De 1200 a 10000 80 3 7 80 8 9 

 
Ac – Número de peças defeituosas (ou falhas) que ainda permitem aceitar o lote. 
Re – Número de peças defeituosas (ou falhas) que implica na rejeição do lote. 
Se o lote for menor do que 5 unidades, ensaiar 100% e neste caso Re=0. 

 
7. ENSAIOS 
 

7.1. Ensaios de aceitação 

 
Os ensaios de aceitação são os descritos a seguir, à exceção de 7.1.2. Entretanto, esta exceção só será válida quando 
o fornecedor apresentar relatório do referido ensaio em protótipo demonstrando o atendimento das condições 
prescritas. 

 
7.1.1. Inspeção visual e dimensional 

 
7.1.2. Ensaio de resistência à tração longitudinal 

 
7.2. Execução dos ensaios 

 
7.2.1. Inspeção visual e dimensional 

 
Devem ser observados os seguintes aspectos: 

 Fita adequadamente gravada e graduada ao longo do seu comprimento conforme o item 4.2. 

 Extremos da fita conforme item 4.3; ver detalhe na figura 1. 

 Largura e uniformidade da fita. 

 Acabamento. 

 Ausência de eventual componente metálico na fita. 

 Identificação. 
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7.2.2. Ensaio de resistência à tração longitudinal 

 
A fita deve ser tracionada de tal modo que o esforço seja uniformemente distribuído em todas as suas fibras, com 
uma força aplicada de forma lenta e gradual até atingir o valor de 343N e de imediato possibilitar o seu retorno a 
zero. 
O resultado do teste será considerado satisfatório se não houver rompimento da fita. 
 

8. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 

8.1. Aceitação do lote 

 
A aceitação do lote é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item 7, conforme critério de amostragem 
definido no item 6.2. 
No caso de qualquer requisito desta especificação não ter sido atendido, o fornecedor/fabricante deverá proceder à 
substituição para posterior reapresentação do lote, sendo que esta substituição ou reposição não deve onerar a 
COPEL. 

 
8.2. Garantia do fabricante 

 
A aceitação de um lote de trena de fita dentro do sistema de amostragem adotado, não isenta o fabricante da 
responsabilidade de substituir qualquer unidade que não estiver de acordo com a presente especificação, no período 
de, no mínimo, 1 ano. 
 

9. EMBALAGEM 

 
Para informações sobre a embalagem destes materiais consultar no site da COPEL, no seguinte endereço:  
 
www.copel.com 
 
Fornecedores → Informações → Guia para confecção de embalagens unitizadas 
 
10. GARANTIA  

 
A aceitação de um lote, não isenta o fabricante da responsabilidade de substituir qualquer unidade que não estiver de 
acordo com a presente especificação, no período de, no mínimo, 12 meses. 
 

Tabela 1 

NTC Código Descrição 

890576 15018433 TRENA;50 M;NTC 890576 
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Figura 1 – trena de fita. 


