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1. OBJETIVO  
 

Estabelecer as condições mínimas para o fornecimento e recebimento de cordelete. 
 

2. DEFINIÇÃO 
 

O cordelete ou cordin, é um material destinado a suportar altas cargas sem absorver energia utilizado 
em ancoragem, na confecção de nós blocantes, sistemas de redução de cargas, atividades com corda 
e amarrações de equipamentos.    

 
3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 

• Deverá ser utilizado para as condições a que se destina, na execução de trabalhos em altura; 
• Deve ser guardado limpo em lugar seco e não deixar em contato com produtos químicos.  
• Antes de cada utilização a inspeção visual do cordelete é obrigatória obedecendo o manual do 

fabricante; 
• A utilização deste material é específica em atividades na Copel para trabalhos em altura; 
• O empregado deve estar devidamente capacitado na utilização deste material e trabalhos em 

altura. 
• O cordelete não poderá apresentar partes danificadas, queimadas ou com desgaste excessivo. 

 
4. NORMA BASE 

 
• ABNT NBR ISO 2307 – Cabos de Fibra - Determinação de certas propriedades físicas e 

mecânicas; 
 

5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
 
Cordelete Baixo alongamento e alta resistência a tração 
Diâmetro 8 mm 
Carga nominal de ruptura mínima 1500 kgf, tolerância de até -10% 
Cor Laranja  
Capa  Poliéster de alta tenacidade 
Alma Poliamida de alta resistência 
Comprimento Carretel de 100 metros 
Resistência a ação do sol - UV Alta 
Resistência a abrasão Alta 
 
6. AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS 
 
O fornecedor deve submeter amostra do cordelete à aprovação da COPEL, dentro dos padrões 
estabelecidos nesta especificação técnica.  
 
Quantidade de amostra necessária para a avaliação e atendimento a especificação técnica: 
 

• 5 m (cinco metros)  – código 15009609; 
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7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVALIAÇÃO 
 

a) Manual de instruções de uso e conservação 
 

• O fornecedor deverá apresentar manual de instruções contendo as orientações de segurança, 
alertar o uso indevido e conservação do cordelete;  

• As condições específicas nas quais o cordelete pode ser utilizado; 
• Os materiais dos quais o cordelete foi fabricado; 
• A informação de que o cordelete não pode sofrer qualquer tipo de alteração e/ou reparo; 
• O manual deverá ser redigido na língua portuguesa. 

 
b) Ensaios e laudos 

 
O fornecedor deverá entregar a Copel, cópia autenticada do laudo dos ensaios realizados por 
laboratório competente conforme as normas: 
 

• ABNT NBR ISO 2307 – Cabos de Fibra - Determinação de certas propriedades físicas e 
mecânicas; 

 
Os relatórios e certificados de ensaios adotados e providenciados pelo fornecedor, deverão  
conter, no mínimo, as seguintes informações: 
 
• Nome da marca comercial do fabricante; 
• Indicação de norma técnica e instrumento de medição ou metodologia do ensaio quando  

aplicável; 
• Datas de início e término dos ensaios; 
• Identificação do laboratório onde os ensaios foram executados; 
• Condições ambientais do local dos ensaios quando aplicável; 
• Nome e assinatura do responsável pelo ensaio; 
• Devem ser fornecidos cópias autenticadas dos documentos que comprovem desempenho dos 

materiais conforme estabelecidos em regulamentos por meio de documentação técnica; 
• Os relatórios dos ensaios e os laboratórios nacionais deverão ser acreditados pelo 

SINMETRO; 
• A data de realização desses ensaios e consequentemente, dos respectivos relatórios não 

poderá ser superior a 3 (três) anos contados da data limite de apresentação das propostas e 
devem ser conclusivos; 

• Toda a documentação necessária deverá ser apresentada juntamente com a amostra.  
• Os laudos deverão conter para cada ensaio, os dados e valores prescritos pelas normas e os 

obtidos em cada ensaio, para fins de comparação, bem como a conclusão de aprovação. 
 
8. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
Requisitos do material e ensaios: 
 

• Deve ser constituído de capa e alma; 
• Trançado externo e interno em multifilamento; 
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• Diâmetro nominal de 8 mm; 
• Carga de ruptura mínima de 1500 kgf, tolerância de até – 10%; 
• Material da capa, poliéster; 
• Material da alma, poliamida; 
• Fornecimento do material em carretel de 100 metros: 

 

 
Meramente ilustrativa 

 
Figura 01 – Carretel Cordelete – Cor Laranja 

 
9. CONDIÇÕES DE GARANTIA  
 

• 01 (um) ano a partir da certificação da entrega; 
• A aceitação do material não isenta o fornecedor/fabricante da responsabilidade de substituir 

qualquer metragem que não atenta os requisitos da especificação técnica e normas 
pertinentes. 

 
10. ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 
 

• O cordelete deve ser embalado individualmente e armazenado em caixas padronizadas de 
papelão, conforme manual de logística de suprimento da COPEL; 

 
• As caixas e as embalagens dos matérias devem trazer etiquetas de identificação e ser 

firmemente fixadas, contendo as seguintes informações: 
 

• Nome do fabricante (razão social); 
• Quantidade do item; 
• Data de fabricação; 
• N.º da Nota Fiscal; 
• N.º da Ordem de Compra da COPEL; 
• Material – Poliéster e Poliamida; 
• Diâmetro – 8 mm; 
• Comprimento em metros 
• Aviso – Cordelete ou cordin de funções secundárias.  
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• Cada caixa de papelão, com material, não deve possuir peso bruto superior a 23 kg.  
 

11. ENSAIOS DE ROTINA NO RECEBIMENTO 
 

11.1 Inspeção visual e dimensional 

 
A inspeção visual e dimensional deverá ser feita pelo inspetor da COPEL, que irá verificar os 
seguintes aspectos e características do material, de acordo com as seções aplicáveis desta 
especificação técnica. 
 

11.2 Relatório de verificação 

Deve conter as seguintes informações: 
 
• Nome e/ou marca; 
• Número do pedido de compra; 
• Descrição sucinta da verificação; 
• Número de amostras verificadas; 
• Data e número de controle de fabricação; 
• Data de início e término da verificação; 
• Identificação do fabricante; 
• Identificações dos responsáveis pela verificação e do inspetor; 
• Liberação após cópia do relatório assinada. 
 

Tamanho do lote 

Inspeção visual  Verificação dimensional 

Amostragem dupla 
Nível de Inspeção I 

NQA – 2,5% 

Amostra 
Ac Re 

Sequência Tamanho 

Até 90 - 5 0 1 

91 a 500 
1ª 13 0 2 

2ª 13 1 2 

501 a 1200 
1ª 20 0 3 

2ª 20 3 4 

1201 a 3200 
1ª 32 1 4 

2ª 32 4 5 

Tabela 01 - Plano de amostragem para ensaios de rotina. 
 
Observações: 

 
• NQA : Nível de Qualidade Aceitável. 
• Ac – número de aceitação: número máximo de unidades aceitas da amostra que permite a 

aceitação do lote. 
• Re – número de rejeição: número mínimo de unidades rejeitadas da amostra que implica a 

rejeição do lote. 



 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS No 
          

1.064 
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
CORDELETE  

 

Data : 
01/08/2007 

Revisão: 03 
08/04/2016 

DIS/SGD/DSTD  
Responsável:  

Eng. Eduardo Silva Mendonça 

Visto: 
Eng. Oneil Schlemmer 

5 
 

 

• Procedimentos para amostragem dupla: avaliar, inicialmente, um número de unidades igual 
ao da primeira amostra obtida na tabela. Se o número de unidades defeituosas encontrado 
estiver compreendido entre Ac e Re (excluídos esses valores), deverá ser ensaiada a 
segunda amostra. O total de unidades defeituosas encontradas, depois de ensaiadas as duas 
amostras, deve ser igual ou inferior ao maior Ac especificado, para permitir a aceitação do 
lote. 

• A aceitação do lote e/ou a dispensa de execução de qualquer ensaio: 
• Não eximem o fornecedor de responsabilidade de fornecer o material de acordo com os 

requisitos desta especificação; 
• Não invalida qualquer reclamação posterior a respeito da qualidade do material e/ou da 

fabricação. 
 

12. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - NORMAS SÉRIE I SO-9000: 
 
• É recomendável que os fornecedores desenvolvam ações voltadas para Gestão da Qualidade de 

modo que os materiais e produtos fornecidos à Copel atendam aos padrões mínimos de 
qualidade exigidos, com base nas normas da série ISO – 9000 (NBR ISO série 9000) no que 
julgado aplicável. 

• No processo de produção deve ser minimizada ou evitada a geração de impactos ambientais 
negativos. 

 
13. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE - NORMAS S ÉRIE ISO-14000: 
 
• É recomendável que os fornecedores desenvolvam, também, política de proteção ao meio-

ambiente, fomentando culturas e ações ecológicas quanto aos processos fabris de materiais e 
produtos fornecidos à Copel, com base nas normas de série ISO-14000 (NBR ISO 14000). 

 
14. OBSERVAÇÕES: 
 
• A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas segundo 

as normas de aquisição da empresa; 
• A área de Engenharia de Segurança do Trabalho necessita de, no mínimo, 10 dias para efetuar a 

avaliação do produto e documentos objeto desta especificação técnica. 
• Este documento é composto por (05) cinco páginas. 
 
 
15. CÓDIGO COPEL PARA O MATERIAL 
 
Material Códigos 
CORDELETE  15009609 
 


