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Entre as muitas aplicações das cordas de segurança, podemos desta-
car como as mais nobres a preservação da segurança de trabalhadores 
e o resgate de vítimas em locais de difícil acesso. 

E estes equipamentos, por estarem relacionados a preservação da 
vida, devem ser de inquestionável confiabilidade e utilizados de forma 
técnica e cuidadosa.

Buscando contribuir para a capacitação dos profissionais que utilizam 
cordas de segurança em suas atividades, o objetivo deste manual é 
apresentar de forma abrangente e didática as características técnicas, 
as aplicações, os cuidados, a manutenção e os critérios de seleção das 
cordas de segurança.

Boa leitura!

Objetivo



MANUAL - CORDAS DE SEGURANÇA

Página 4

Indice

Capitulo 1 - Definições, Conceitos e Padrões
Cabos ou cordas? Pág. 06
Qualquer corda serve para a segurança de pessoas? Pág. 06
Cordas de segurança Pág. 07
Corda ou cabo de aço? Qual é a melhor opção? Pág. 10
De que são feitas as cordas de segurança? Pág. 12
Quais são as partes que compõe uma corda? Pág. 14
Os padrões existentes no Brasil Pág. 15
A elasticidade das cordas de segurança Pág. 19
Prazo de validade e vida útil Pág. 22
Existe certificação para cordas de segurança no Brasil? Pág. 23

Pág. 05

Capitulo 2 - Resumo didático da norma técnica
A norma técnica ABNT NBR 15986 / 2011 Pág. 27
A qualidade e a confiabilidade Pág. 28
Ensaio de queda - teste dinâmico Pág. 29
Força de frenagem - teste dinâmico Pág. 30

Pág. 26

Capitulo 3 - Cuidados básicos com as cordas de segurança
Cuidados básicos com as cordas de segurança Pág. 33
Os principais tipos de deterioração das cordas de segurança Pág. 33

E a certificação de linhas de segurança com cordas? Pág. 24

Condições que fragilizam a corda temporariamente Pág. 40
Inspeção das cordas de segurança Pág. 41
Cuidados com as terminações da corda Pág. 43

Pág. 32

Lavagem Pág. 44
Controle Pág. 45
Resumo dos cuidados básicos com as cordas Pág. 46

Capitulo 4 - Nós
Nós para atividades laborais Pág. 49
E porque os nós fragilizam as cordas? Pág. 52
E as dobras sobre os conectores? Pág. 53

Pág. 48

Sugestão de nós para trabalhos em altura Pág. 54

Capitulo 5 - Critérios de seleção para as cordas de segurança
Critérios de seleção de cordas Pág. 62

Pág. 61

Principais referências Pág. 67

Conclusão Pág. 66

Requisitos básicos que precisam ser lembrados Pág. 65



MANUAL - CORDAS DE SEGURANÇA

Página 5

Definições, Conceitos e Padrões

Capítulo 1



MANUAL - CORDAS DE SEGURANÇA

Página 6

? Segundo os dicionários a palavra Corda é definida como um conjunto de fios torci-
dos juntos para formar uma peça resistente. Segundo os mesmos dicionários a palavra 
Cabo possui diferentes definições, podendo ser, por exemplo, a extremidade de uma 
peça, como o cabo de uma faca ou de um guarda-chuva, ou pode ser empregado para 
designar uma corda grossa, como as usadas em navios. Portanto, em alguns ramos de 
atividade as palavras Cabos e Cordas podem ser usadas como sinônimos.

No ambiente industrial, na ótica da segurança do trabalho, referindo-se as instalações 
de linhas de segurança (linhas de vida), a palavra Cabo é mais usada para designar 
os cabos de aço, que são equipamentos formados por feixes de arame, cujo conjunto 
apresenta grande resistência.

No foco deste manual, a designação correta quando nos referimos ao equipamento for-
mado por um conjunto (feixes) de fibras sintéticas torcidas ou trançadas é Corda. 

Cabos ou cordas?

Qualquer corda serve para segurança de pessoas?

Não! Não é qualquer corda que serve para proteger as pessoas.

Corda

Cabo de aço

Imagens meramente ilustrativas

Para entender o porquê da resposta, precisamos 
considerar que existem dezenas de diferentes 
modelos de cordas para atender a ambientes di-
ferentes, a atividades diferentes e a aplicações 
diferentes.

Existem cordas cujas fibras são torcidas ou trançadas, torcidas com três ou quadro per-
nas, existem cordas trançadas sem alma, com alma, com várias capas sobre a alma, 
fabricadas com fibras sintéticas, com fibras naturais, e assim por diante.

Características como diâmetro, resistência, flutuabilidade, maleabilidade e elasticidade 
também diferem os muitos modelos disponíveis no mercado.

Corda torcida

Corda trançada
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E nesse universo tão grande de opções, as cordas destinadas a segurança de trabalha-
dores são projetadas, são fabricadas e são fornecidas especificamente para pessoas. 
Portanto, são equipamentos especializados.

Cordas de segurança

As cordas de segurança podem ser usadas para a com-
posição de equipamentos individuais como, por exemplo, 
extensão de trava-quedas, talabartes de posicionamento 
ou de segurança (retenção de quedas). Mas o foco deste 
manual é dirigido a outras aplicações. 

Vamos considerar exemplos para o uso de cordas de se-
gurança que incluem a movimentação, a sustentação e o 
posicionamento, que são situações habituais na atividade 
de acesso por cordas, a suspensão, situação típica em 
ocorrências de resgate vertical ou no acesso a espaços confinados, a restrição de mo-
vimentação para evitar o risco de quedas e, por fim, a retenção de uma eventual queda 
com diferença de nível.

L.E.S.

L.E.S.

Corda trançada utilizada como talabarte 
de posicionamento.

Corda torcida utilizada na exten-
são do trava-queda deslizante.

Exemplos das possíveis aplicações das cordas de segurança

L.E.S.

Sistema de restrição, para evitar que a queda aconteça.

?

Ilustração de Luiz Spinelli
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L.E.S.

?

Sistema de retenção de queda com linha de 
segurança vertical.

L.E.S.

Sistema de retenção de quedas com linha de 
segurança horizontal.

Ilustração de Luiz Spinelli

Ilustração de Luiz Spinelli
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L.E.S.

Sistemas de resgate vertical para operações 
em altura e espaços confinados.

?

Ilustração de Luiz Spinelli

L.E.S.

Suspensão com sistema de movimentação 
vertical em espaços confinados.

Ilustração de Luiz Spinelli
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Corda ou cabo de aço? Qual é a melhor opção?

Não dá para responder a esta pergunta sem considerar as condições de uso e também 
as condições impostas pelo ambiente onde o sistema será montado e utilizado.

Para os sistemas permanentes, que estarão todo o tempo expostos aos agendes agres-
sivos do ambiente, como a luz do sol, a umidade, a temperatura, a fontes de calor, a 
poluição e eventuais contaminantes químicos presentes no local de trabalho ou prove-
nientes da própria tarefa, um cabo de aço será mais resistente e consequentemente terá 
uma vida útil maior se comparado com as cordas.

Para um sistema que será instalado provisoriamente no local de trabalho, e que ao final 
das tarefas será retirado para ser usado em outra frente de trabalho a corda é a opção 
mais prática e versátil que existe.

Um sistema de segurança com cordas pode facilmente ser configurado para atender a 
necessidades específicas de cada condição de trabalho.

Desde que existam no local os pontos de ancoragem seguros, uma instalação como a 
da ilustração a seguir não exige mais do que alguns poucos minutos para estar pronta 
para o uso.

L.E.S.

Sistemas para acesso, posicionamento e segurança 
nas atividades de acesso por cordas.?

Ilustração de Luiz Spinelli
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Neste exemplo uma única corda permiteu a instalação de duas linhas de segurança 
(linhas de vida), exigindo do trabalhador capacitado poucos minutos para montagem de 
todo o sistema.

Devemos lembrar que para este sistema ser considerado seguro é obrigatório que as 
seguintes exigências normativas sejam atendidas:

 √ Os pontos de ancoragem devem ser avaliados e atestados por um profissional le-
galmente habilitado;

 √ A instalação precisa ser feita atendendo ao procedimento operacional elaborado por 
um profissional qualificado em segurança do trabalho;

 √ A montagem deve ser feita por um trabalhador capacitado.

?
L.E.S.

Ilustração de Luiz Spinelli
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De que são feitas as cordas de segurança?

É grande a variedade de modelos de cordas disponíveis no mercado, e igualmente 
grande é a variedade de matérias primas utilizadas na fabricação delas.

Na seleção das fibras mais adequadas para a segurança de pessoas, podemos come-
çar por excluir as fibras naturais, como as de origem vegetal e animal, pois degradam 
muito facilmente, determinando assim as fibras sintéticas como a opção obrigatória.

Existem muitas fibras sintéticas, cada qual com suas vantagens e desvantagens, fazen-
do-as mais ou menos adequadas a segurança de pessoas. 

As fibras em questão se constituem de uma estrutura molecular chamada de Polímero, 
que existe na natureza como, por exemplo, a borracha natural, mas somente os políme-
ros sintéticos podem ser utilizados na fabricação de equipamentos de proteção.

O que é um polímero?

Vamos começar lembrando que a minús-
cula partícula que forma toda a matéria 
existente no universo conhecido é cha-
mada de átomo. Um átomo é formado por 
um núcleo contento prótons e nêutrons 
que são circundados por camadas de elé-
trons.

núcleo

camadas de elétrons

Átomo

Quando determinadas moléculas iguais se unem em longas cadeias formam 
o que chamamos de polímero.

Polímero

Ilustração de Luiz Spinelli

Ilustração de 
Luiz Spinelli

Quando, de forma natural ou artificial, átomos iguais ou diferentes são liga-
dos entre si forma-se o que chamamos de molécula.

Molécula

Ilustração de Luiz Spinelli

H
H

O1 átomo de oxigênio 2 átomos de hidrogênio

+

molécula da água

=

?
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Os dois polímeros mais usados na fabricação de cordas de segurança

Fibras do polímero Poliamida (Nylon®) Fibras do polímero Poliéster

? Sobre os equipamentos de proteção, os polímeros mais citados na literatura sobre se-
gurança do trabalho e resgate são o Polipropileno, o Polietileno, a Aramida, a Polia-
mida e o Poliéster.
Não serão comentadas as características de todos esses 
polímeros. Vamos nos concentrar em alguns deles como, 
por exemplo, os da família das poliolefinas, que inclui o poli-
propileno e o polietileno. Tais fibras (polímeros) foram, no 
passado, muito usadas na fabricação de equipamentos de 
proteção, no entanto, as desvantagens desses polímeros os tornam inadequados, che-
gando ao ponto de serem proibidos em alguns textos de normas.

Considerando as características dos polímeros citados, com vantagens e desvantagens 
para a fabricação de fibras para as cordas de segurança, os dois mais usados são a Po-
liamida, na posição de principal e mais importante, e o Poliéster que oferece vantagens 
que o fazem uma boa matéria prima para a parte externa da corda.

Polipropileno

Polietileno

Resistente a tração;

Tem uma boa capacidade para absorver 
o choque (impacto) de uma queda, por 
isso é a fibra que compõe a maior parte 
ou a totalidade do cojunto de fios de uma 
corda de segurança;

Tem uma boa resistência a abrasão;

Tem o ponto de fusão (derretimento) aci-
ma dos 200ºC;

É resistente a substâncias alcalinas, 
mas é frágil para as substâncias ácidas;

Perde de 10% a 15% de resistência 
quando molhada, mas recupera a resis-
tência original ao secar;

Os processos de tingimento são compli-
cados, por isso as fibras são mais facil-
mente encontradas na condição natural, 
que é translúcida, tornando-se de aspec-
to branco no conjunto de fios sobrepos-
tos.

Resistente a tração;

Não tem a mesma capacidade para ab-
sorver o choque (impacto) de uma que-
da como tem a poliamida;

Tem uma excelente resistência a abra-
são, por isso costuma ser utilizada na 
construção da parte externa da corda de 
segurança;

Tem o ponto de fusão (derretimento) aci-
ma dos 250ºC;

É resistente a substâncias ácidas, mas é 
frágil para as substâncias alcalinas;

Não perde resistência quando molhada;

Os processos de tingimento são mais 
fáceis, por isso é a fibra que costuma dar 
cor a parte externa da corda.
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Quais são as partes que compõe uma corda?

Como foi abordado no início do capítulo, na variedade de modelos de cordas existente 
no mercado, encontraremos modelos constituídos de uma ou mais partes. Cordas com 
uma capa e sem alma, com uma alma e uma capa, com uma alma e várias capas, e 
assim por diante.

No caso das cordas de segurança, considerando os modelos consagrados internacio-
nalmente, a composição é de duas partes, sendo uma interna constituída da maior parte 
da massa de fios que compõe o equipamento, chamada de alma, e uma parte externa, 
cuja função é proteger a alma, denominada capa.

Essa estrutura feita de duas partes é denominada popularmente de Kernmantle, uma 
palavra alemã cuja tradução literal seria “manto e núcleo”, ou mais adequadamente 
“capa e alma” dentro do nosso contexto.

No próximo tópico será abordado um outro padrão utilizado no Brasil, diferente desse 
padrão internacional, que vem sendo objeto de discussões sobre a sua manutenção ou 
a sua eliminação do conteúdo da NR 18. Mas o foco deste manual é o do padrão estabe-
lecido pela norma técnica ABNT NBR 15986 de 2011, que se baseia na norma européia 
do modelo Kernmantle (capa e alma).

Corda com estrutura Kernmantle

Alma: oferece a maior parte 
da resistência da corda. Fita de idendificação: para 

rastreamento do fabricante e 
data de fabricação.

Capa: oferece proteção a alma.

?

Ilustração de Luiz Spinelli
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? Fabricação de uma corda Kernmantle.

Capa trançada com 
fibras de Poliéster

Alma trançada com 
fibras de Poliamida

Fabrica da Plasmódia. Fabricação da corda modelo P48F.

Os padrões existentes no Brasil

Até os anos 90 não existia no Brasil um padrão determinado para a fabricação de cordas 
de segurança. Usava-se imprudentemente qualquer modelo que pudesse ser chamado 
de corda ou de cabo. Generalizando a situação, não havia critérios técnicos na seleção 
das cordas utilizadas para a proteção de pessoas, seja quanto a matéria prima, quanto 
a resistência ou qualquer outro fator importante.

A opção mais segura na época era a corda conhecida como “padrão bombeiro”, termo 
esse usado até os dias de hoje, e que não se restringia a um único modelo. Por exem-
plo, havia uma corda “padrão bombeiro” de 11 mm de diâmetro, construída com uma 
alma de fibras de polipropileno de cor vermelha, para servir de alerta visual, e com duas 
capas para a proteção da alma. Outros modelos usavam a Poliamida, construídas com 
uma pequena alma e várias capas.
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? Padrão NR18

Em 1996 já havia um modelo proposto para a aplicação nas cadeiras sus-
pensas, que mais tarde se tornaria o padrão oficial. No final da década de 
90 alguns fabricantes já forneciam o tal modelo ao mercado, contudo, foi 
somente no início dos anos de 2000 que ele foi formalmente estabelecido, 
sendo incorporado em um texto de norma. A Portaria nº 13 de julho de 2002, 
da Secretaria de Inspeção do Trabalho (Ministério do Trabalho), inseriu o 
item “Cabos de aço e cordas de fibras sintéticas” na Norma Regulamenta-
dora número 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da 
Construção).

Alguns dos requisitos da NR 18:

a) deve ser constituído em trançado triplo 
(três capas) e alma central.

b) Trançado intermediário (capa) na cor ama-
rela para funcionar como alerta visual, com 
filamentos de polipropileno ou poliamida.

c) Alma central torcida em multifilamento de 
poliamida.

d) Diâmetro de 12 mm.

f) Carga de ruptura mínima 20 KN.

g) Carga de ruptura mínima da alma 15 KN.

b

C

d

f

g

20 kN

15 kN

12 mm

Fita de idendificação

Ilustração de Luiz Spinelli

Esse padrão de cordas foi criado especifica-
mente para o uso nas cadeiras suspensas 
(balancim), fosse para suspendê-las ou para 
serem usadas como cabo-guia (linha de vida) 
sobre a qual é instalado o trava-quedas desli-
zante para proteção do trabalhador. E na fal-
ta de outro padrão nacional, acabaram sendo 
usadas para todo e qualquer sistema de segu-
rança que necessite de cordas. A exceção dis-
so foram as atividades de resgate e de acesso 
por cordas que, por seguirem “escolas interna-
cionais”, com padrões mais rígidos de qualida-
de, adotavam as cordas modelo Kernmantle. 

L.E.S.

L.E.S.

Ilustração de Luiz Spinelli
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? Um exemplo de aplicação para o qual a corda padrão NR 18 não atende, é 
a montagem de linhas de segurança (linhas de vida) horizontais, seja pela 
sua resistência, como pela falta da informação do seu coeficiente de alon-
gamento. 

A criação do modelo conhecido como “Corda padrão NR18” teve o seu méri-
to, mas as suas características foram adaptadas as limitações de fabricação 
de cordas da indústria brasileira da época, além de buscar oferecer uma 
opção barata para um mercado acostumado a consumir cordas de baixa 
qualidade.

Apesar da corda padrão NR 18 oferecer alguma qualidade, não basta para 
considerarmos esse modelo um equipamento efetivamente confiável e segu-
ro. Os problemas começam com o fato dos requisitos de avaliação e ensaio 
serem muito simples. Além da inspeção de alguns poucos requisitos, a resis-
tência é avaliada por um único ensaio que é o de tração (ensaio estático). A 
corda não é submetida a nenhum teste dinâmico, como a retenção da queda 
de uma determinada massa, por uma determinada altura e com um determi-
nado fator de queda.

A corda padrão NR 18 possui 12 mm de diâmetro, mas se constitui mais de 
volume do que de massa, pois o conjunto de capas gera um certo volume 
usando menos fibras, se comparado com as cordas mais resistentes. E são 
construídas em máquinas com menos fusos (carretéis de fios) para gerar as 
tramas, produzindo um resultado têxtil inferior se comparado com as melho-
res cordas. E o resultado desses fatores é obter uma corda com metade da 
resistência de uma corda de mesmo diâmetro fabricada pelo padrão Ker-
nmantle.

Ainda se discute se estes requisitos deverão ser mantidos no texto da NR 
18 pois, ao estipular essas características no texto da norma, se consagra 
uma tecnologia muito obsoleta e, ao mesmo tempo, determina esse modelo 
formalmente e oficialmente o único, mesmo que inferior, para determinadas 
aplicações.

Mas caso esses requisitos venham a permanecer no conteúdo da NR 18, 
serão feitas alterações como, por exemplo, a opção do uso do Poliéster nas 
capas externas da corda, bem como o aumento da resistência mínima e 
outros requisitos contemplados em normas técnicas como a NBR ISO 2307.
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Padrão ABNT
Havia uma demanda pela criação de um padrão de cordas nacionais de se-
gurança comparável aos padrões internacionais e que atendesse as neces-
sidades de atividades que exigem cordas mais resistentes e confiáveis. Foi 
somente no ano de 2009 que surgiu a iniciativa de criar uma comissão de 
estudos pela ABNT para a elaboração de uma norma técnica que tivesse 
como base as normas europeias.

Por questões técnicas e mercadológicas, o trabalho dessa comissão enfren-
tou uma certa resistência por parte de alguns seguimentos do mercado. E 
a solução “política” para resolver os empasses foi direcionar a nova norma 
técnica para a atividade de acesso por cordas. No entanto, na prática, boas 
cordas de segurança tem uma ampla gama de aplicações.

Na data de 13 de outubro de 2011 a ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) publicou a norma ABNT NBR 15986 com o título “Cordas de alma 
e capa de baixo coeficiente de alongamento para acesso por cordas — Re-
quisitos e métodos de ensaio”.

Exemplo de uma corda padrão ABNT NBR 15986 (Kernmantle)

Alma: oferece a maior parte da resistência da corda. Fita de idendificação para 
rastreamento do fabricante.

Capa: oferece proteção a alma. Filamentos com um código de 
cor para identificação do lote.

O título indica que se trata de um padrão de cordas Kernmantle com uma 
elasticidade limitada, fator esse que será abordado no próximo tópico desse 
capítulo. Tal norma contempla duas categorias de cordas, especifica as ca-
racterísticas técnicas e determina a forma (metodologia) para avaliar e testar 
os equipamentos.

A metodologia de ensaios, que será abordada no próximo capítulo, é muito 
mais completa e exigente se comparada ao padrão NR18, gerando um lau-
do com mais de uma dúzia de quesitos avaliados, incluindo dois ensaios de 
tração e dois ensaios de retenção de quedas.

?

Foto Luiz Spinelli
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? A elasticidade das cordas de segurança

O título da norma técnica ABNT NBR 15986 descreve o padrão de corda como sendo 
de baixo coeficiente de alongamento, mas o que isso significa? Significa que tais cordas 
possuem uma elasticidade limitada, ou seja, alongam menos ao serem tencionadas se 
comparadas com outros modelos de cordas.

Para entender a importância dessa característica nas cordas, precisamos relembrar o 
que acontece quando um trabalhador sofre uma queda livre e é amparado por um siste-
ma de segurança com corda. Como segue:

Não basta reter a queda.
O corpo em queda livre ganhará velocidade, e a massa do corpo com veloci-
dade gera o que a ciência chama de energia cinética, e essa energia ou parte 
dela poderá se transformar em força sobre o corpo da pessoa. E essa força 
poderá exercer graves danos ao corpo, rompendo, quebrando ou esmagan-
do as partes afetadas.

Então não basta apenas reter a queda de uma pessoa. Precisamos que isso 
seja feito de forma a não machucar.

Imagem do livro “Os Cem 
Quilos!” de Luiz Spinelli
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? Como amortecer a queda de uma pessoa.
É no processo de amortecer a queda de uma pessoa que a elasticidade de 
uma corda se torna essencial.

Nesse processo a palavra-chave é “Desaceleração”, ou seja, fazer com que 
a parada da queda aconteça de forma gradual, mesmo que numa fração de 
segundo. Havendo espaço e tempo para desacelerar a velocidade a queda 
não será abrupta e poupará o corpo da pessoa.

Então...
Agora que compreendemos a importância dessa característica em uma cor-
da podemos abordar as duas categorias que usam o critério da elasticidade.

Quando usamos o critério elasticidade para definir a que categoria um 
determinado modelo de corda pertence, usamos o valor de resultado de 
um ensaio exigido pela norma técnica brasileira e pela norma europeia. 
Esse ensaio consiste em submeter uma amostra da corda, com 3 me-
tros de comprimento, a uma força de 150 kg por um tempo de 5 minutos. 
A amostra é retirada da máquina de tração, colocada em uma bancada e 
é efetuada a medição do alongamento (deformação) que a amostra sofreu 
após o tempo de tração. Na categoria das cordas semi-estáticas, ou cor-
das de baixo coeficiente de alongamento, os valores variam entre 2% a

Imagem do livro “Os Cem Quilos!” de Luiz Spinelli

Esta ilustração visa enfatizar a necessidade de serem utilizados componentes no sistema de retenção de quedas capazes de amortecer 
a queda de um trabalhador. Todo sistema de retenção de quedas deve garantir uma força de frenagem de no máximo 6 kN, e a garantia 
desse resultado depende do tipo de corda e do fator de queda.
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4%, sendo que a norma ABNT NBR 15986 determina o valor máximo de 5% 
para que o equipamento avaliado possa ser classificado nesta categoria. Es-
tes valores não representam o quanto as cordas irão esticar ao reter a queda 
de uma pessoa. Ensaios realizados no laboratório da Falcão Bauer no ano 
de 2017, com amostras de dois fabricantes nacionais, demonstraram que 
cordas semi-estáticas (baixo coeficiente de alongamento) podem esticar de 
22% a 28% aproximadamente quando submetidas a uma força de 6 kN (600 
kgf). E no limite de ruptura apresentaram um alongamento entre 55% e 59%.

Existe uma outra categoria que abrange cordas muito mais elásticas, as cha-
madas cordas dinâmicas. Elas podem apresentar até três vezes mais elasti-
cidade e são muito especializadas.

Essa maior elasticidade torna a corda muito mais eficiente no processo de 
amortecimento de uma queda, mas é, ao mesmo tempo, um inconveniente 
para muitas tarefas executadas nos ambientes industriais, por isso, para as 
atividades laborais o modelo mais usado é o do padrão Kernmantle de bai-
xo coeficiente de alongamento, ou cordas semi-estáticas como também são 
conhecidas.

As cordas dinâmicas são projetadas, fabricadas, vendidas e usadas para 
um fim especifico, que é reter a queda de pessoas. São pouco usadas no 
ambiente industrial e largamente usadas em atividades esportivas, especial-
mente nos esportes da escalada em rocha e na escalada em gelo.

Corda semi-estática
Baixo coeficiente de alongamento.

Corda dinâmica
Alto coeficiente de alongamento.

As cordas dinâmicas são 
muito especializadas e 
oferecem três vezes mais 
elasticidade que as cor-
das semi-estáticas, e isso 
as faz mais eficientes para 
amortecer a queda de 
uma pessoa.

Mas a sua elasticidade 
é um inconveniente para 
muitas atividades.

As cordas semi-estáticas 
tem uma capacidade de 
alongamento limitada, 
e por isso exigem que o 
Fator de Queda seja de 
no máximo 0,3. Por exem-
plo, com uma corda de 3 
metros a queda não pode 
ultrapassar 1 metro, pois 
acima disso a força resul-
tante pode ser perigosa 
para a pessoa.

Ilustração de Luiz Spinelli

?
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Prazo de validade e vida útil

Qual a validade de um equipamento de proteção é uma pergunta muito recorrente, e 
igualmente comum é a falta de entendimento sobre a diferença entre o prazo de valida-
de e a vida útil.

Para exemplificar essa dificuldade, muitos profissionais, aos questionarem o prazo de 
validade de um equipamento estão, na verdade, querendo definir o tempo que o mate-
rial poderá ser mantido em uso. E é aí que a confusão fica evidente.

O prazo de validade e a vida útil de um equipamento são coisas diferentes e precisam 
ser compreendidas.

Podemos usar como exemplo certos produtos alimentícios encontrados em supermer-
cados cujo prazo de validade é de seis meses, contudo, a própria embalagem orienta 
que após aberto o produto deve ser consumido em três dias. Para os equipamentos de 
segurança, como as cordas, a realidade se assemelha a isso. Ou seja, o prazo de vali-
dade se manterá como uma única referência para o item em estoque adequadamente 
armazenado, mas ao colocar o equipamento em uso um outro conceito passa a vigorar, 
que é o da vida útil.

O que é o prazo de validade?
A data de validade é uma obrigação legal, imposta aos fornecedores de bens 
duráveis e não duráveis no território nacional através do Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

O prazo de validade de um equipamento é determinado pelo tempo em que 
mantêm a sua qualidade e a sua eficiência para a proteção dos riscos para 
o qual se destina.

O prazo de validade de equipamentos têxteis, como é o caso das cordas de 
segurança, produzidas com filamentos de material sintético, como o Poliés-
ter e a Poliamida, tem como padrão internacional o prazo de cinco anos a 
partir da data de fabricação.

Essa referência de tempo considera as características dos materiais envolvi-
dos, o processo de fabricação e as condições de transporte e armazenamen-
to, ou seja, a confiabilidade da informação depende de condições específi-
cas e controladas. Isso significa que o prazo de validade de um equipamento 
funciona plenamente para o produto novo e devidamente armazenado. Ao 
ser colocado em uso o conceito de vida útil passa a vigorar.

O que é a vida útil?
A vida útil de uma corda de segurança nunca ultrapassará o prazo de valida-
de, sendo na grande maioria dos casos um período inferior, em função dos 
naturais desgastes e deterioração provocados pelo uso.

O grande problema da vida útil é a dificuldade de ser determinada previa-
mente, pois é muito variável, já que é determinada por muitos fatores. En-
tre os fatores mais importantes podemos destacar a intensidade do uso, ou 
seja, se é ele mensal, semanal ou diário. Também devemos considerar os 
cuidados no uso, as ações para a conservação do equipamento e a neces-
sária manutenção. As condições ambientais como a exposição à luz do sol

?
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(raio ultravioleta), a contaminantes presentes no ambiente, além de choques, 
perfurações, abrasões, cortes, entre outros, podem encurtar a vida útil do 
equipamento. Todos esses fatores influenciam o desgaste e a deterioração 
das cordas de segurança, e dentro dessa realidade, uma corda pode ter uma 
vida útil de alguns anos ou de poucas semanas, ou ainda pode ter a sua 
confiabilidade comprometida em um único uso. 

A vida útil de uma corda de segurança somente pode ser determinada com 
alguma exatidão através de um processo de monitoramento constante, que 
inclui inspeções periódicas para detecção de danos visíveis.

Para os danos invisíveis, como a fragilização das fibras por radiações ou 
reações químicas, apenas os ensaios em laboratório de amostras retiradas 
das cordas em uso podem determinar o ritmo de degradação e o prazo para 
substituição dos equipamentos dentro de uma determinada condição de tra-
balho.

Dentro de uma mesma empresa, equipamentos podem enfrentar diferentes 
condições de uso e consequentemente apresentarem diferentes prazos de 
vida útil. Um exemplo disso é o que acontece em algumas empresas em que 
os calçados de segurança usados por certos departamentos são substituí-
dos apenas quando o prazo de validade vence, no entanto, os mesmos mo-
delos de calçados utilizados por equipes de manutenção ficam desgastados 
em seis meses e precisam ser substituídos com maior periodicidade.

Isso também pode acontecer com cordas, em que a vida útil do equipamento 
pode ser maior ou menor entre diferentes equipes e rotinas de trabalho de 
uma mesma empresa.

Existe certificação para cordas de segurança no Brasil?

Não. Ainda não existe uma certificação para cordas no Brasil, mas deve haver um esfor-
ço para que venhamos a ter em um futuro próximo, pois este tipo de equipamento é de 
fundamental importância para a confiabilidade dos sistemas de segurança e de resgate.

Para desenvolver melhor esse assunto precisamos compreender o que é e como fun-
cionam as diferentes formas de certificação.

?

O que é um certificado de produto?
O certificado é um documento que comprova que determinado produto foi 
avaliado e aprovado por estar em conformidade com as normas e os regula-
mentos vigentes no país.

Quem emite o certificado?
É aí que entra certa controvérsia no mercado, pois existem vertentes que de-
finem a certificação de formas diferentes. Uma delas afirma que qualquer do-
cumento, mesmo que emitido pelo próprio fabricante, que ateste a qualidade 
de um produto pode ser considerado um certificado. Alguns fornecedores 
mantém o programa de controle de qualidade, avaliando um certo número de 
equipamentos a cada lote, e com base nisso certifica a qualidade dos seus 
próprios produtos. 
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? No momento atual, no Brasil, tudo o que é possível exigir dos fabricantes de cordas 
de segurança é a apresentação dos laudos emitidos por laboratórios que comprovam 
que determinadas amostras, que tenham sido submetidas aos ensaios, estavam em 
conformidade com as normas. Porém, tais laudos não garantem que os equipamentos 
vendidos no mercado, de fato, estejam em conformidade com todos os requisitos nor-
mativos, tornando a idoneidade e a credibilidade do fabricante o critério fundamental 
nos processos de seleção e compra dos equipamentos.

Um critério objetivo na escolha do fornecedor de cordas de segurança pode ser a Cer-
tificação ISO 9001, que garante que o fabricante mantém padrões mínimos aceitáveis 
no seu processo industrial.

Uma outra vertente compreende um certificado válido aquele que foi emitido 
por uma entidade notoriamente isenta e de credibilidade no mercado, que 
seja externa e independente do fabricante do produto. 

E a certificação de linhas de segurança com cordas?
Os fabricantes de cordas podem garantir a qualidade e a confiabilidade apenas das 
cordas. Uma linha de segurança (linha de vida) consiste de um sistema que envolve ou-
tros componentes, com destaque para os pontos de ancoragem, entre outros, portanto, 
a confiabilidade da linha de segurança com corda deve ser atestada pelo profissional 
responsável pelo projeto do sistema e atendendo aos requisitos do Anexo II da norma 
regulamentadora número 35. 
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Espaço de merchanding
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Resumo didático da norma técnica
ABNT NBR 15986 / 2011

Cordas de alma e capa de baixo coeficiente de  
alongamento para acesso por cordas — Requisitos e 

métodos de ensaio

ABNT
NBR 15986

ABNT
NBR 15986

ABNT
NBR 15986

ABNT
NBR 15986

ABNT
NBR 15986

ABNT

ABNT
NBR 15986ABNT

NBR 15986

ABNT

NBR 15986

ABNT
NBR 15986

Capítulo 2

ABNT
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A norma técnica ABNT NBR 15986 / 2011

Os trabalhos de elaboração dessa norma técnica tiveram início no ano 2009 e na data 
de 13 de outubro de 2011 a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou 
o texto no seu catálogo de normas para entrada em vigor trinta dias após.

A norma foi intitulada “Cordas de alma e capa de baixo coeficiente de alongamento para 
acesso por cordas — Requisitos e métodos de ensaio”. Sendo que esse direcionamento 
para a atividade de acesso por cordas teve motivos políticos e não técnicos, pois uma 
corda com esse padrão, consagrado internacionalmente, tem inúmeras aplicações, in-
cluindo situações menos especializadas como é o acesso por cordas.

A norma estabelece o padrão Kernmantle (capa e alma) e contempla dois tipos de cor-
da, o tipo A e o tipo B. A classificação considera a resistência das cordas, como segue:

Tipo A - resistência mínima a tração de 22 kN sem terminação e 15,5 kN com terminação.

Tipo B - resistência mínima a tração de 18 kN sem terminação e 12,5 kN com terminação.

Sobre as terminações

A justificativa para os ensaios de tração com ou sem a terminação, é que no caso dos 
nós a alteração da resistência da corda é significativa. 

Mesmo com o nó oito (denominado “oito duplo” para os americanos e apenas “oito” para 
os europeus) que é considerado um dos que mais preservam a resistência da corda, a 
redução na carga de ruptura pode variar entre 34% a 42% dependendo de como o nó 
foi confeccionado. Esses resultados foram obtidos nos ensaios realizados no laboratório 
da Falcão Bauer no ano de 2017 com as amostras de dois fabricantes nacionais. (acesse 
em http://spinelli.blog.br/indice_artigos.htm)

O efeito dos nós sobre as cordas será abordado em um dos capítulos deste manual.

Existem terminações confeccionadas com costuras que preservam mais da resistência 
das cordas do que os nós, porém, existe a inconveniência de não poderem ser desfeitas.

Sobre o tipo

Considerando as necessidades das atividades laborais que incluem os fatores de resis-
tência e de diâmetro, neste manual vamos nos concentrar nas cordas tipo A.

Exemplo de uma terminação na corda.

Corda sem terminação.

Fotos Luiz Spinelli

Acervo da plasmódia

Acervo da plasmódia

ABNT
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A qualidade e a confiabilidade

Sobre a qualidade, a grande contribuição da NBR 15986 é determinar um bom número 
de itens para a avaliação de uma corda de segurança, permitindo aos usuários conhe-
cer várias características de cada modelo avaliado.

Entre os diversos ensaios a que as cordas avaliadas são submetidas, três deles testam 
a corda sobre a sua resistência e um deles testa a capacidade da corda para amortecer 
uma queda.

Veja alguns dos itens avaliados:

Diâmetro dentro dos limites de 8,5 e 16 mm. Flexibilidade.

Massa por unidade de comprimento.
Alongamento da corda após ser submetida a 

tração.

Encolhimento após condicionamento em água. Deslizamento da capa sobre a alma.

Resistência sem terminação. Resistência com terminação.

Imagens do caderno sobre a norma de cordas da Animaseg de autoria de Luiz Spinelli

ABNT
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Ensaio de queda - teste dinâmico

A resistência da corda para amparar uma queda é testada por um método rígido, em que 
amostras são submetidas a cinco quedas consecutivas com o Fator de Queda 1 e tendo 
que reter uma massa de 100 kg (cordas tipo A).

Para se ter uma ideia da força que a corda tem que suportar nesse ensaio, no ano de 
2017, no laboratório da Falcão Bauer, amostras de dois fabricantes nacionais foram 
submetidos a um ensaio semelhante, e os resultados de força variaram entre 12,9 kN a 
14,7 kN. (acesse em http://spinelli.blog.br/indice_artigos.htm)

Imagem do livro “Os Cem Quilos!” de Luiz Spinelli

ABNT
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Força de frenagem - teste dinâmico
A corda é avaliada sobre a sua capacidade para amortecer a queda de uma pessoa (ab-
sorver energia para resultar em menos força). O ensaio consiste na retenção da queda 
de uma massa de 100 kg com um Fator de Queda 0,3 (corda de 2 m com queda de 60 
cm). O resultado tem que ser igual ou inferior a 6 kN (600 kgf).

!
O Fator de Queda usado nesse ensaio 
é de apenas 0,3 por causa do baixo co-
eficiente de alongamento e a conse-
quente baixa capacidade da corda para 
absorver energia (amortecer a queda).Imagem do livro “Os Cem Quilos!” de Luiz Spinelli

ABNT



MANUAL - CORDAS DE SEGURANÇA

Página 31

Espaço de merchanding

A CORDA PRESENTE NAS
MAIS DIVERSAS ATIVIDADES

TRABALHOS EM ALTURA, ESPAÇOS CONFINADOS, RESGATES E ANCORAGENS

COMO PARTE INTEGRANTE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
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Capítulo 3

!

Cuidados básicos com as  
cordas de segurança

Foto Luiz Spinelli
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Cuidados básicos com as cordas de segurança

Esses equipamentos apresentam grandes valores de resistência, variando comumente 
entre 30 kN (3.000 kgf aproximadamente) a 45 kN (4.500 kgf aproximadamente) nas 
cordas padrão Kernmantle (ABNT) de 11 mm a 12,5 mm, mas essas resistências so-
mente podem ser garantidas para cordas novas e corretamente utilizadas.

O uso de tais equipamentos leva a uma deterioração natural, seja pelo esforço a que 
eles eventualmente sejam submetidos, aos agentes presentes no ambiente de trabalho 
como a luz do sol (raios ultravioleta), substâncias químicas, fontes de calor, objetos ou 
superfícies cortantes ou abrasivas. E alguns desses elementos podem ser tão agressi-
vos para as fibras das cordas que anulam quase que totalmente a resistência original 
dos equipamentos. Ou seja, uma corda originalmente muito resistente pode se romper 
com muita pouca força aplicada sobre ela por causa da interferência dos agentes pre-
sentes no local de trabalho ou de armazenamento.

E os riscos tornam-se mais graves quando consideramos que uma corda pode apresen-
tar danos ou fragilidades que não são reconhecíveis visualmente. Em outras palavras, 
uma corda pode apresentar uma aparência externa muito boa e, no entanto, não ser 
mais segura para o uso.

Considerando tudo isso devemos assumir que os cuidados no uso e na guarda do mate-
rial, a inspeção periódica, os registros sobre o uso, bem como a manutenção básica, são 
requisitos de fundamental importância para a segurança de trabalhadores e esportistas.

E para preservar a corda da melhor forma possível, precisamos conhecer os elementos 
que podem danificá-las.

!

Os principais tipos de deterioração das cordas de segurança

Antes de listarmos os tipos de deterioração, devemos conhecer algumas definições bá-
sicas de química. Por exemplo, o que é um íon ou o que é o tal de pH?

Vamos começar recordando que o átomo é a partícula que compõe toda a matéria do 
universo conhecido, e se constitui de um núcleo com prótons e neutros circundado por 
uma ou mais camadas de elétrons. Devemos relembrar também que a união de átomos 
forma uma molécula e que moléculas ligadas em cadeia formam um polímero.

núcleo

camadas de elétrons

Átomo Molécula Polímero

Ilustração de Luiz Spinelli



MANUAL - CORDAS DE SEGURANÇA

Página 34

Íon é uma espécie química eletricamente carregada. Ela se forma quando 
átomos ou moléculas ganham ou perdem elétrons.

Esse processo pode ocorrer na reação química entre diferentes substâncias 
ou sob o efeito de certas radiações (radiações ionizantes).

Íons são átomos ou moléculas que ganharam 
ou perderam elétrons.

O pH é um fator bastante usado no cotidiano das pessoas, como por exem-
plo, quando nos referimos ao tipo de sabão, a produtos de higiene pessoal, 
na análise da água, entre outros. Um exemplo típico é a orientação na eti-
queta de roupas, para determinados tipos de tecido, que sejam lavadas com 
sabão neutro. Isso se refere ao fator de pH, que deve apresentar um valor 
que não seja agressivo as fibras que constituem o tecido.

A sigla pH significa “potencial Hidrogeniônico” e esse “palavrão científico” 
se refere a presença de íons de Hidrogênio presentes nas substâncias ava-
liadas. Trata-se de um conceito introduzido pelo químico dinamarquês Peter 
Sorensen no ano de 1909.

Em termos práticos o valor de pH indica se determinada substância é ácida, 
neutra ou alcalina. Essa escala é formada por valores que vão de 0 a 14, 
sendo que todo valor abaixo de 7 é ácido e todo valor acima de 7 é alcalino. 
Portanto, o valor neutro é 7.

O que é um íon?

O que é esse tal de pH?

!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Escala de pH

NeutrosÁcidos Alcalinos

Ilustração de Luiz Spinelli

Ilustração de Luiz Spinelli
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Os materiais podem apresentar uma maior resistência ao contato com ácidos 
e outros ao contato com alcalinos, mas dificilmente apresentam resistência 
aos valores extremos de qualquer lado da escala.

Suco de limão: ph de 2,1 a 2,4

Vinagre: ph de 2,5 a 3,5

Ácido de bateria: ph < 1

Suco gástrico: ph de 1 a 3

Água sanitária: ph de 11,5 a 13,5

Amônia caseira: ph de 11,5

Soda cáustica: ph de 13,5 a 14

Concreto: ph de 12,5 a 13,5

Exemplos de substâncias segundo o pH

O valor de extremo ácido é facilmente compreendido pelas pessoas como 
algo perigoso, no entanto, o outro extremo da escala, que indica a alcalinida-
de, é igualmente agressivo aos tecidos orgânicos e a maioria dos materiais, 
incluindo as fibras que compõem as cordas de segurança.

!

E daí?!
Essa abordagem pode parecer demasiadamente e desnecessariamente 
científica, mas isso tem relevância quando procuramos entender os inúme-
ros cuidados que devemos ter com as cordas de segurança, lembrando que 
a vida de pessoas pode depender desses cuidados.

Imagine estar diante de um grande edifício, cuja estrutura é formada por um 
conjunto de componentes que mantem equilibradamente todo o seu peso. 
Pois bem, imagine que internamente, sem que você possa ver, pessoas es-
tão alterando esses componentes, mudando vigas de lugar, quebrando colu-
nas, acrescentando ou colocando paredes e que essas mudanças foram fei-
tas de forma aleatória. Do lado de fora o prédio mantém a mesma aparência 
de robustez, porém, pode estar prestes a desmoronar.

Algo parecido pode ocorrer nas fibras que compõem as cordas de segu-
rança. Radiações e reações químicas podem alterar as fibras, deixando-as 
frágeis, sem que necessariamente alterem a aparência do material. Será o 
prédio com uma linda e impressionante fachada, mas prestes a ruir!

Na próxima página iniciaremos a lista dos principais tipos de degradação das 
cordas de segurança.

Ácidos Alcalinos

Quanto menor o valor mais ácida é a substância. Quanto maior o valor mais alcalina é a substância.
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Degradação química

O quanto uma substância química poderá afetar as fibras de 
uma corda de segurança dependerá de fatores básicos como 
o tempo de exposição e o grau de intensidade, ou seja, qual 
a concentração do produto e o quão agressiva é a substância 
para uma determinada fibra.

Devemos lembrar que diferentes fibras oferecem diferentes 
resistências e também diferentes fragilidades diante da esca-
la de pH. A exemplo disso, ao abordamos as características 
das principais fibras utilizadas na fabricação de cordas de 
segurança, vimos que a Poliamida oferece certa resistência 
a substâncias alcalinas (maior que 7 na escala de pH), no 
entanto, é frágil para substâncias ácidas (menor do que 7 na 
escala de pH). Já o Poliéster tem uma resposta inversa a 
essas substâncias, sendo frágil para as alcalinas e resistente 
para as ácidas. No entanto, isso não significa que tais fibras 
devam ser expostas a produtos químicos, sejam lá de que pH 
forem.

Mesmo para a limpeza das cordas, a recomendação é o uso 
do sabão neutro, cujo pH deve ser próximo a 7.

O que torna a degradação química especialmente grave é 
que ela acontece no nível molecular, podendo alterar as ca-
racterísticas dos polímeros que compõem as fibras, tornan-
do-as até mesmo menos resistentes a tração, sem que gere 
necessariamente mudanças na aparência da corda. É o que 
podemos chamar de um “inimigo invisível”.

É um problema tão difícil de identificar, que diante da suspeita 
de que uma corda possa estar comprometida por causa de 
uma eventual contaminação química, a forma mais segura de 
avaliar é submeter amostras do equipamento para ensaios 
estáticos e dinâmicos. E na inviabilidade desses testes a cor-
da deve ser inutilizada e descartada.

INIMIGO
INVISÍVEL

!

Químicos

Degradação fotoinduzida ou fotodegradação

A luz do sol é benéfica aos seres humanos e essencial para 
a vida no nosso planeta. Sabemos que é importante para a 
saúde de uma pessoa ter contato com a luz solar, porém, de 
forma moderada, pois a exposição prolongada pode ser pre-
judicial. Isso porque a luz solar é uma radiação eletromagné-
tica ou, em outras palavras, uma forma de energia composta 
com muitos comprimentos de ondas, que afetam as pessoas 
e as coisas. 

O conjunto das diferentes faixas de ondas é chamado de es-
pectro eletromagnético, cuja escala vai das ondas de rádio 
até o raio gama. Entre elas, existem as visíveis ao olho huma-
no e outras tantas que são invisíveis a nós.

Radiação solar
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No nosso contexto, entre as ondas de energia não visíveis, 
os raios Ultra-violeta (UV) são o nosso grande problema. É 
a luz UV a responsável pela degradação dos equipamentos 
expostos ao ar livre, incluindo as cordas de segurança.

Raios gama Raios-X Ultra-
violeta

Luz visível

Infravermelho Ondas de rádio

!

Existe mais de um tipo de UV, sendo que um é absorvido pelo 
vidro e um outro que não. Obviamente, tudo o que estiver ao 
ar livre estará exposto a todos os tipos. 

Os danos causados aos polímeros incluem mudanças das 
propriedades mecânicas, trincas, alteração da pigmentação 
(cor), fragilização das fibras (diminuição da resistência), entre 
outros efeitos.

Então as cordas de segurança não devem ser expostas ao 
sol? Usá-las ao ar livre é, na grande maioria das vezes, ine-
vitável. E o problema é amenizado com o fato das fibras que 
compõem as cordas receberem um tratamento anti-UV, po-
rém, a regra é a de expor a corda ao sol somente o neces-
sário.

Cordas que não estejam sendo usadas devem permanecer 
protegidas do sol. Cordas molhadas devem ser colocadas 
para secar a sombra. O armazenamento deve ser feito em 
locais sombreados.

INIMIGO
INVISÍVEL

Degradação térmica

As fibras mais usadas na fabricação de cordas, como a Polia-
mida e o Poliéster, apresentam o ponto de fusão (derretimen-
to) entre 200°C e 250°C, mas nem por isso é recomendável 
expor as cordas de segurança a temperaturas elevadas, pois 
os polímeros enfraquecem com o calor.

É um fato que as cordas de segurança podem enfrentar no 
dia-a-dia situações severas de uso, mas se até mesmo peças 
de roupas de poliéster e nylon (poliamida) devem ser lavadas 
em água com a temperatura máxima de 40°C e não devem 
ser passadas a ferro, não seria um equipamento de seguran-
ça tratado com menos cuidado.

Calor
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Danos por efeitos mecânicos

Mesmo uma corda de segurança com 45 kN (4.500 kg) ou 
mais, quando tensionada e submetida ao contato com super-
fícies abrasivas (que geram atrito), à objetos cortantes ou a 
cantos vivos podem se romper muito facilmente. Portanto, a 
regra é nunca expor a corda a superfícies perigosas sem a 
devida proteção.

Abrasivos e cortantes

!

Danos por efeitos mecânicos

Um dos “inimigos” para os usuários de cordas de segurança 
são as pequenas partículas que formam a areia, diferentes 
poeiras, pó de cimento, entre outros materiais que se insta-
lam entre as fibras das cordas e que através do atrito rompem 
os fios internos.

O grande problema dos danos causados por essas partículas 
é que não podem ser identificados na inspeção visual, já que 
os danos estão dentro da corda.

Os meios de amenizar esse problema é lavar periodicamente 
as cordas de segurança, lavar sempre que foram expostas a 
sujeira excessiva e não pisar no equipamento, já que ao pi-
sar, o peso dos pés força as partículas para dentro da trama.

Partículas

Ao pisa
r na c

orda a
s 

partíc
ulas s

ão for
çadas

 

para d
entro 

da tra
ma.

Ilustração de Luiz Spinelli
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Danos por efeitos mecânicos

Mesmo os equipamentos projetados para uso em cordas po-
dem causar danos, normalmente rompendo a capa.

O risco existe quando os equipamentos são mal empregados 
como, por exemplo, permitir que haja o impacto de uma que-
da quando o projeto previa apenas a solicitação estática, ou 
quando não há compatibilidade do equipamento com deter-
minado modelo e marca de corda.

No caso dos trava-quedas deslizantes projetados para uso 
em cordas, quando são ensaiados em laboratório no proces-
so de certificação, o fabricante ou o importador do equipa-
mento deve enviar o conjunto trava-queda e corda.

Ambos são testados em ensaios estáticos e em ensaios dinâ-
micos, porém, na versão atual da norma técnica “ABNT NBR 
14626 – Trava-queda deslizante em linha flexível” não há a 
exigência para que o modelo e a marca da corda sejam infor-
mados, e existem casos em que determinados trava-quedas 
são seguros somente com modelos específicos de cordas, 
podendo romper a capa externa de outros modelos disponí-
veis no mercado brasileiro. 

A nova versão da norma técnica 14626 passará a exigir que 
o fornecedor do trava-queda informe no manual do produto 
qual ou quais marcas e modelos de cordas podem ser utiliza-
dos com ele.

Até que essa nova versão seja publicada, os usuários devem 
tomar a iniciativa de consultar o fornecedor do trava-queda 
sobre essa informação.

!

A falta de compatibilidade do trava-
queda com a corda pode levar a um 
acidente.

O fabricante do trava-queda deve 
informar com qual ou com quais 
marcas e modelos de cordas o 
equipamento pode ser utilizado.

!

Ilustração de Luiz Spinelli



MANUAL - CORDAS DE SEGURANÇA

Página 40

Condições que fragilizam a corda temporariamente

Além dos possíveis danos listados, existem condições que podem interferir na resistên-
cia da corda temporariamente. Como segue:

Corda molhada
A principal fibra usada na construção das cordas de seguran-
ça, que é a Poliamida (Nylon), tem a característica de absor-
ver água e, portanto, produz cordas que não flutuam. Mas o 
problema na absorção de água é que o polímero reage qui-
micamente perdendo de 10% a 15% da resistência original.

Felizmente, ao secar, a corda recupera a sua resistência ori-
ginal.

No uso de cordas de qualidade, com boas resistências a tra-
ção, tal situação não é motivo de preocupações. Em condi-
ções normais e seguras de uso não há empecilho em usar 
cordas molhadas nos sistemas de segurança ou de resgate.

Outras fibras, a exemplo do Poliéster, não se alteram com o 
fato de estarem molhadas.

Nós
Uma das grandes vantagens no uso de cordas é a facilidade 
para confeccionar nós, e eles são muito necessários na mon-
tagem de sistemas de segurança ou de resgate.

Existe uma variedade de nós para diferentes tipos de aplica-
ções, e essa variedade torna viável a criação de diferentes 
configurações de sistemas com cordas para resolver os mais 
variados problemas que se apresentam nas rotinas de traba-
lho e resgate. No entanto, é um fato inconveniente que os nós 
fragilizam as cordas.

A perda de resistência é variável, dependendo do tipo de nó 
aplicado a corda, mas um valor médio que costuma ser con-
siderado é de 50%, ou seja, uma corda de 30 kN poderá rom-
per com 15 kN de força aplicada numa corda com nó.

O nó da ilustração ao lado é conhecido como Nó Oito (nome 
europeu) ou Oito Duplo (nome americano), e é um dos mais 
seguros, pelo fato de preservar aproximadamente 60% da re-
sistência original da corda.

!
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Inspeção das cordas de segurança

Independentemente da boa qualidade da corda de segurança, a confiabilidade atribuída 
a ela dependerá do conjunto de cuidados adotados no seu uso.

Entre os cuidados básicos, obrigatórios e essenciais está a inspeção periódica dos equi-
pamentos.

A inspeção se constitui de uma avaliação visual e uma avaliação tátil, com o propósito 
de verificar as condições externas e internas da corda.

Inspeção visual
Embora a imagem ao lado use uma lente de aumento (lupa 
de mão), a inspeção visual não exige tanta precisão no pro-
cesso de avaliação. O exame da parte externa da corda bus-
ca identificar danos por cortes, por abrasão, pelo calor ou por 
determinadas reações químicas que podem causar danos 
visíveis.

Exemplos de danos externos

Corte Abrasão Derretimento

Danos externos são fáceis de serem percebidos e quando 
se apresentam em pontos específicos não impõe a perda de 
toda a corda. O pedaço danificado pode ser cortado e as par-
tes boas podem ser aproveitadas. O inconveniente é que ao 
cortar a corda gera-se pedaços menores.

!

Foto Luiz Spinelli
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Inspeção tátil
Com a inspeção visual pode-se perceber danos externos, 
que podem ter prejudicado apenas a capa ou afetado tam-
bém parte da alma, no entanto, por esse modo não é possível 
avaliar a parte interna da corda, por isso existem dois méto-
dos para avaliar a integridade da alma.

A primeira consiste em apalpar toda a extensão da corda para 
avaliar a continuidade do seu diâmetro. Caso seja percebido, 
através do tato, uma descontinuidade no diâmetro como, por 
exemplo, um afundamento em determinada parte da corda, 
isso pode ser o indicativo de que existe algo de diferente, e 
possivelmente um dano na alma da corda.

Como não há um método para se certificar se a alteração 
percebida pelo tato é de fato um dano, o protocolo determina 
que qualquer suspeita seja considerada um risco real, exigin-
do a eliminação desse ponto através do corte do trecho sob 
suspeita.

Apalpar para avaliar a integridade da alma

Uma alternativa ao método de apalpar é fazer semicírculos 
por toda a extensão da corda. Se a alma estiver integra os 
semicírculos serão simétricos, mas caso haja alguma de-
formação ou rompimento dos fios internos, o semicírculo se 
apresentará deformado. E o procedimento será a eliminação 
do trecho suspeito cortando-o do resto da corda.

Como já mencionado, um dano num ponto específico não 
compromete toda a corda. O inconveniente em cortar uma 
corda é obter pedaços menores.

Um método alternativo é fazer semicírculos

!

Foto Luiz Spinelli

Foto Luiz Spinelli
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Cuidados com as terminações da corda

Uma corda se constitui de fibras trançadas, e além da trama não há nada que mantenha 
os fios unidos. Por isso, quando cortamos uma corda, se não houver uma acabamento 
apropriado a trama irá se desfazer aos poucos.

!

A trama irá se desfazer 
se não houver um aca-
bamento apropriado na 
ponta da corda.

Como cortar e dar acabamento as pontas de cordas

Passo 1
Aplique uma fita adesiva sobre o trecho que 
será cortado. Isso evitará que a trama começe 
a se desfazer enquanto as fibras são cortadas. 

Passo 2
Com uma fonte de calor funda as pontas das 
fibras para garantir que a trama não se desfa-
ça com o uso da corda.

Passo 3
Crie uma etiqueta com as informações sobre a 
marca/modelo, o comprimento, o diâmetro e a 
data  em que foi colocada em uso.

Passo 4
Use um tubo termo contratil para proteger a eti-
queta. Use um soprador de ar quente ou uma 
outra fonte de calor para retrair e fixar o tubo.

Acervo Plasmódia Acervo Plasmódia

Acervo Plasmódia Acervo Plasmódia

Foto Luiz Spinelli
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Lavagem

Como já foi abordado neste manual, sujeiras em suas várias formas podem danificar as 
cordas de segurança, provocando danos externos e aparentes ou danos internos não 
identificáveis nas inspeções visuais. 

As cordas de segurança devem ser lavadas regularmente e sempre que forem subme-
tidas a sujeira excessiva.

Não devem ser usados compressores de 
água para a lavagem de cordas de segu-
rança, pois a forte pressão da água pode 
danificar as fibras.

A lavagem de uma corda de segurança deve ser feita 
com água corrente e escova.

A escovação sob água corrente basta 
para a limpeza das cordas de seguran-
ça, porém, se for necessário usar algum 
produto para facilitar a lavagem, deve-se 
usar sabão de pH neutro, ou seja, que 
apresente um valor próximo a 7 na esca-
la de pH.

SABÃO

NEUTRO

Foto Luiz Spinelli

L.E.S.

!

!
Após uma eventual contaminação quími-
ca a lavagem pode não ser a solução. O 
que justifica esse risco é o fato de alguns 
produtos químicos não serem elimina-
dos com a lavagem ou, o tempo entre a 
contaminação e a lavagem permitir que 
os danos as fibras aconteçam. A primeira 
ação é lavar o equipamento, em seguida 
o fornecedor da corda deve ser consul-
tado e dependendo da contaminação ou 
diante da dúvida o equipamento deverá 
ser inutilizado e descartado.
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Controle

Existem dois tipos de controles que podem ser adotados para cordas de segurança. 
O primeiro registra o uso do equipamento, indicado para cordas que sejam utilizadas 
esporadicamente, como por exemplo cordas de resgate. Tais cordas podem passar a 
maior parte das suas vidas úteis armazenadas, sendo usadas somente em atividades 
de exercício ou em operações reais de salvamento. Nesse caso, é importante registrar 
as datas e as condições do uso das cordas, bem como o resultado da inspeção antes 
de voltarem ao armazenamento.

Esse tipo de controle também pode ser empregado para equipamentos que sejam com-
partilhados por diferentes equipes de trabalho. É o que pode acontecer com cordas 
que ficam em almoxarifados a disposição de diferentes trabalhadores. Nesse caso, um 
registro detalhado das condições de uso e o resultado da inspeção antes do retorno ao 
armazenamento é essencial. Porém, mesmo com o emprego desse registro, as cordas 
de segurança pertencem a uma categoria de equipamentos que não é aconselhável o 
compartilhamento de uso por diferentes equipes de trabalho pois, como vimos neste 
manual, existem ocorrências que podem prejudicar a corda sem alterar o seu aspecto. 
O impacto de uma queda ou a contaminação química são exemplos de situações que 
podem causar a deterioração da resistência sem alterar o aspecto da corda. Caso a 
equipe que submeteu o equipamento a um desses tipos de ocorrência não notifique os 
responsáveis do almoxarifado ou as demais equipes de trabalho, ninguém poderá supor 
que a resistência da corda possa estar comprometida.

Um outro tipo de controle é o das inspeções regulares das cordas. O ideal é que uma 
corda de segurança seja inspecionada sempre antes de cada uso, mas isso não costu-
ma acontecer em rotinas que empregam intensamente as cordas, as vezes em várias 
atividades em um único dia de trabalho. Como diz o ditado popular “entre o ideal e o real 
existe uma grande distância”. E considerando isso, o protocolo deve exigir, no mínimo, 
as inspeções periódicas que devem ser devidamente registradas.

!

É importante que os controles permaneçam 
sempre junto as cordas.
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Resumo dos cuidados básicos com as cordas

Com base em tudo o que foi visto até aqui os cuidados que devem ser adotados no uso 
das cordas são:

Não pisar na corda. Não expor desnecessa-
riamente à luz do sol.

Não expor ao calor.

Não expor ao contato 
com agentes químicos. 

Lavar com sabão neutro.

Não expor às superfícies 
abrasivas ou cortantes.

Não expor ao conta-
to prolongado com o 

cimento.

Lavar periodicamente e 
sempre que for submeti-
da à sujeira excessiva.

Inspecionar periodica-
mente o estado externo 

da corda.

Inspecionar periodica-
mente o estado interno 

da corda.

Use proteções sempre 
que ouver superfíceis 

agressivas para a corda.

!

Imagens do manual “Sistemas com cordas para proteção contra quedas de altura” de  autoria de Luiz Spinelli



MANUAL - CORDAS DE SEGURANÇA

Página 47

Espaço de merchanding
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Capítulo 4

Nós

Foto Luiz Spinelli
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Nós para atividades laborais

Podemos afirmar que a habilidade de confeccionar nós ainda é uma prerrogativa para 
os profissionais que atuam na montagem de sistemas de segurança contra quedas de 
altura nos quais são utilizados cordas.

É bem verdade que nos últimos anos vem se tornando cada vez mais acessível a opção 
de linhas de segurança (linhas de vida) pré-montadas, prontas para serem instaladas 
em pontos de ancoragem existentes no local de trabalho, diminuindo assim a necessi-
dade dos trabalhadores capacitados dominarem a habilidade de confeccionar nós, no 
entanto, estamos longe de dispensar por completo essa habilidade.

Sobre os nós

Os nós fazem parte das nossas vidas, nas atividades mais corriqueiras como amarrar o 
cadarço de um sapato, ou vestir uma gravata. Por isso, dificilmente imaginamos o quão 
importante e técnica pode ser essa habilidade. No entanto, para os que trabalham em 
altura é imprescindível saber confeccionar alguns nós básicos, pois é uma questão de 
responsabilidade com a própria segurança e a de todos os outros envolvidos. 

Existem centenas de nós, mas é um seleto e pequeno grupo deles que atende a quase 
totalidade das necessidades das atividades verticais, sejam elas esportivas, de resgate 
ou de trabalho.

Diferentes tarefas são realizadas através do nós, como por exemplo fixar a ponta de 
uma corda em um ponto de ancoragem, unir pontas ou criar sistemas dinâmicos de se-
gurança ou de progressão em cordas. É possível que para cada uma delas exista mais 
de uma opção possível de nó e isso obriga o usuário a escolher o nó mais apropriado 
para as suas necessidades. Assim, os critérios de seleção dos nós para as atividades 
de trabalho e de resgate com cordas são:

1. Ser relativamente fácil de confeccionar;
2. Ser fácil de inspecionar se está correto;
3. Não se desfazer durante o uso;
4. Ser relativamente fácil de ser desfeito após suportar carga;
5. Ter pouco efeito sobre a resistência da corda. 

A seguir vamos compreender melhor cada um desses critérios:

1. Ser relativamente fácil de confeccionar
Na lista dos nós básicos para resgate e trabalho em altura, existem 
alguns muito simples de confeccionar e outros com alguma comple-
xidade. Por esse motivo consideramos a “facilidade de confecção” 
uma característica relativa, normalmente definida por comparação 
entre as diferentes opções para uma mesma finalidade. Porém, to-
dos os nós integrantes do grupo básico podem e devem ser confec-
cionados com facilidade e agilidade.
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2. Ser fácil de inspecionar se está correto
É importantíssimo que o trabalhador possa inspecionar facilmente 
se o nó, após finalizado, está perfeitamente correto. Um nó mal 
confeccionado pode colocar a vida de pessoas em risco e por isso 
a aparência do nó deve permitir uma avaliação visual fácil e rápida. 
Na dúvida o nó deve ser refeito quantas vezes forem necessárias 
até que o trabalhador esteja convencido de que o nó está correto.

3. Não se desfazer durante o uso
O que qualquer pessoa dependente de uma corda para a sua segu-
rança espera é que o nó seja definitivamente seguro e não se solte. 
Existem nós que permitem o uso de cordas de maneira em que um 
lado do nó seja fixo e o outro permita soltá-lo. Esse tipo de solução 
não é admitido em trabalho em altura ou resgate pelo risco óbvio 
de alguém, por descuido, puxar o lado errado. Os nós de trabalho 
e resgate devem, quando bem confeccionados, suportar a carga 
e a movimentação esperada sem o risco de se soltar. E mesmo 
utilizando nós corretos, a finalização deles deve seguir cuidados 
que garanta essa segurança, como deixar as sobras de pontas com 
tamanhos seguros ou confeccionar um arremate final que garante 
que o nó não se afrouxe e se desfaça.

4. Ser relativamente fácil de ser desfeito após suportar carga
Não conseguir desfazer um nó após tencioná-lo pode ser um pro-
blema, especialmente se a operação em andamento o exigir. Dessa 
maneira, ser relativamente fácil de ser desfeito após suportar car-
ga é um critério importante. Essa característica também é relativa, 
pois os nós que compõem o grupo básico podem atender a essa 
exigência, mas mesmo eles, se submetidos a muita tensão ou por 
um período muito longo de tempo podem tornar-se nós difíceis de 
serem desfeitos.

Nó bem confeccionado.

Extremidade com um 
comprimento seguro.

Nó de arremate para 
ampliar a segurança.

L.E.S.
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Dentre os nós mais utilizados, três ou quatro deles se destacam 
no quesito da preservação da resistência. Desses, o mais popular 
é o nó Oito (denominação européia) ou Oito Duplo (denominação 
americana), utilizado em situações em que são esperadas grandes 
solicitações (tensões) da corda, inclusive dinâmicas como o impac-
to ao amparar a queda de uma pessoa. Mas, mesmo com o uso do 
nó Oito, devemos esperar que uma corda tenha a sua resistência a 
ruptura diminuída em torno de 40%, podendo variar um pouco para 
mais ou para menos, dependendo de como o nó foi confeccionado 
e do modelo de corda usado (dinâmica, semi-estática ou *cordele-
te).

É importante ressaltar que o efeito dos nós sobre a resistência das 
cordas não é cumulativo, ou seja, uma corda com vários nós irá 
romper apenas no nó mais frágil.

5. Ter pouco efeito sobre a resistência da corda
Ter pouco efeito sobre a resistência da corda é um dos critérios que 
se destaca. 

Para se ter uma idéia da importância desse efeito, num passado 
recente, uma tabela disponibilizada pela Federação Espanhola de 
Espeleologia (exploração de cavernas), mostrava que uma deter-
minada corda, cuja resistência nominal, sem nós, era de 2.350 Kg, 
com a aplicação de um nó específico a sua resistência sofreu uma 
redução de 91%, rompendo com uma carga de apenas 220 Kg.

Um bom nó para cordas de resgate ou de trabalho em altura deve 
preservar ao máximo a resistência dela. 

Existe um consenso de que o valor a ser considerado para a perda 
de resistência é de 50% dentro da variedade dos nós empregados.

O nó é o ponto frágil da corda.

Foto Luiz Spinelli

* Cordelete: corda de pequena espessura para aplicações específicas.
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E porque os nós fragilizam as cordas?

Entre os fatores, o mais significativo é a dobra da corda sob ângulos agudos. Existe a 
regra do 4 para 1, a qual determina que em toda dobra de corda cujo raio interno da 
dobra for menor do que quatro vezes o seu diâmetro haverá perda de resistência. 

Quando a dobra gera um raio 
interno menor do que 4 vezes o 
diâmetro da corda há perda de 
resistência.

11 mm
17 mm

Neste exemplo o raio interno da dobra 
teria que ter no mínimo 44 mm para 
não provocar a perda de resistência.

E porque isso acontece?
Para compreender a regra acima precisamos abordar duas situações comuns no uso 
de uma corda. Na primeira a corda é tencionada reta, e nesta situação todo o conjunto 
de fibras recebem a mesma tenção e trabalham juntas para suportar a carga aplicada.

Todas as fibras trabalham juntas 
para suportar a carga aplicada.

A outra situação considera a corda dobrada, e nessa situação a distribuição da força é 
desigual entre as fibras, sendo que as externas da curva são mais tencionadas e por-
tanto sobrecarregadas, enquanto as fibras na parte interna da dobra são parcialmente 
poupadas. Obviamente que as fibras da parte externa da dobra vão se romper mais 
facilmente e o resultado será a corda partir com menos força aplicada.

As fibras na parte externa da 
dobra sofrem maior esforço.

As fibras na parte interna da 
dobra sofrem menor esforço.

A distribuição desigual da força 
sobre o conjunto de fibras gera a 
fragilidade da corda nos nós.

Foto Luiz Spinelli

L.E.S.

L.E.S.
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Testes com o nó oito

No ano de 2017 foram realizados ensaios no laboratório da Falcão Bauer, em São Pau-
lo, para avaliar o efeito do nó Oito (Oito Duplo) sobre as cordas de segurança de baixo 
coeficiente de alongamento (semi-estáticas). O artigo pode ser acessado na internet.

E a dobra sobre os conectores?

Por experiência sabemos que a dobra de uma corda sobre a superfície de um conector 
não gera o mesmo efeito causado pelos nós, mesmo no uso dos modelos mais compac-
tos de mosquetões. 

As fotos abaixo ilustram o resultado de um teste de tração em que o rompimento da 
corda acontece no nó e não na dobra do mosquetão. E esse é sempre o resultado.

Uma das explicações considera o fato da corda se deformar ao ser pressionada sobre a 
superfície do conector, e com a corda achatada a distribuição da força sobre o conjunto 
de fibras é menos desigual.  Outro fator é matemático, considerando a forma como a 
força se distribui sobre o laço do nó e o mosquetão.

A dobra da corda sobre a superfície 
de um conector não gera a mesma 
fragilidade causada pelos nós.

Os nós continuam sendo a parte 
frágil das cordas.

Esta sequencia de imagens é formada por frames de um vídeo que documentou um dos ensaios realizados no laboratório 
da Falcão Bauer. As imagens mostram que ao chegar no limite da resistência a corda partiu no nó, e não na dobra sobre 
o mosquetão.

Imagens de Luiz Spinelli

Disponível para download 
em www.spinelli.blog.br
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Sugestão de nós para trabalhos em altura

O grupo de nós usados para atividades esportivas, trabalhos em altura e operações 
de resgate vertical é relativamente pequeno. Mesmo assim, apenas profissionais muito 
especializados precisam dominar todo o conjunto desses nós. 

Neste manual vamos abordar poucos modelos, pois o objetivo é apresentar o aspecto 
técnico na seleção e na aplicação dos nós em sistemas de segurança com cordas. O 
foco será a atividade de trabalho em altura que não exige do trabalhador um alto grau 
de especialização. A complexidade de alguns sistemas para o acesso por cordas ou as 
operações de resgate vertical não serão abordados.

O uso desses nós deve ser adotado apenas por trabalhadores capacitados através de 
treinamento específico e sob a supervição de um profissional experiente.

A falha na seleção, na confecção e no uso dos nós pode acarretar acidentes fatais.

A partir da próxima página serão apresentados alguns nós considerando 
a aparência, a forma de confecção e algumas das possíveis aplicações.

Imagem de Luiz Spinelli
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NÓ OITO
É conhecido como: Nó Oito;

   Nó Oito Duplo;

   Azelha Oito.

Recomendações:

Aprenda a reconhecer o nó bem confeccionado.

Quase sempre é necessário fazer ajustes no nó para 
finalizá-lo.

Não deixe o anel do nó muito longo ou curto demais.

Algumas “escolas” impõem a obrigatoriedade do ar-
remate.

Confecção

Passo 1 Passo 2 Passo 3

Aplicações

Este modelo de nó é 
adequado para instalar 
a corda em conectores.

Ele pode ser usado para fixar 
cordas em sistemas de reten-
ção de quedas horizontais e 
verticais.

Alça, laço ou 
anel.

Arremate.

L.E.S.

L.E.S.

L.E.S.

L.E.S.

L.E.S.
L.E.S.



MANUAL - CORDAS DE SEGURANÇA

Página 56

NÓ OITO GUIADO
É conhecido como: Oito Guiado;

   Oito com laço passante;

   Azelha Oito Guiada;

   Oito Enfiado.

Confecção
Passo 1 Passo 2 Passo 3

Aplicações

Este modelo de nó é adequado para instalar a 
corda em estruturas que precisam ser laçadas.

L.E.S.

L.E.S.

L.E.S. L.E.S.

L.E.S.

L.E.S.
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NÓ COELHO
É conhecido como: Nó Coelho;

   Oito de duas alças.

Passo 1 Passo 2

Este modelo de nó permite 
dividar a força entre dois 
pontos de ancoragem.

Porém, ele depende do 
sentido correto de tração 
para que essa distribuição 
de força funcione.

Confecção

Aplicações

L.E.S.

L.E.S.

L.E.S.

L.E.S. L.E.S.
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VARIAÇÃO DO NÓ COELHO

Passo 1 Passo 2

Confecção

Aplicações

Um dos laços deve ser 
longo e o outro curto.

Una os dois laços com 
um mosquetão.

A vantagem dessa variação do nó 
Coelho é que a distribuição de for-
ça acontece independentemente 
do sentido da tração.

Aumentando o compri-
mento do laço longo e 
com mais mosquetões é 
possível distribuir a força 
por vários pontos de an-
coragem.

L.E.S.

L.E.S. L.E.S.

L.E.S.
L.E.S.

L.E.S.
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NÓ BORBOLETA
É conhecido como: Nó Borboleta;

   Nó Borboleta Alpina.

Passo 1 Passo 2

Confecção

Aplicações

Esse modelo de nó permite a 
tração em sentidos diferentes.

L.E.S.

L.E.S. L.E.S.

L.E.S.
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Espaço de merchanding

COMPROMISSO TOTAL COM A QUALIDADE

A PLASMÓDIA® mantém um compromisso mútuo com seus fornecedores na utilização
de matérias-primas de primeiríssima linha, contribuindo para o início de um processo
de fabricação cuidadoso, e tendo como resultado a qualidade que nossos clientes exigem.

Desde 1964 a cordoaria PLASMÓDIA® fabrica extensa linha de produtos, 
especializando-se na confecção de cabos e cordas trançados e torcidos 
em Polietileno, Poliamida, Polipropileno, Poliéster e Algodão.

EMPRESA CERTIFICADA
BUREAU VERITAS
ISO 9001:2015

Com os melhores produtos do mercado a PLASMÓDIA® atende a vários segmentos como: 
Construção Civil   •   Indústria   •   Setor Elétrico   •   Náutica   •   Pesca

Transporte   •   Área Militar   •   Segurança no Trabalho

www.plasmodia.com.br
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Capítulo 5

Critérios de seleção para  
as cordas de segurança
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Critérios de seleção de cordas

Não basta ter um equipamento de boa qualidade se ele não for apropriado as neces-
sidades impostas pelas condições de trabalho. A seleção do modelo de uma corda de 
segurança deve seguir critérios técnicos, como segue:

Padrão
Nesse momento existe uma controvérsia sobre a manutenção ou a retirada 
do padrão NR18 do texto da norma. E enquanto não há uma decisão a res-
peito teremos no Brasil dois padrões reconhecidos de cordas de segurança. 
No entanto, considerando os aspectos técnicos abordados nesse manual, a 
recomendação é que os gestores optem pelo padrão de melhor qualidade, o 
padrão estabelecido pela ABNT NBR 15986 de 2011.

ABNT NR18X

Resistência
O padrão NR18 estipula uma resistência mínima para a corda de 20 kN 
(2.000 Kgf), e o padrão NBR 15986 determina o mínimo de 22 kN para as 
cordas tipo A. 

Se a opção for pelo padrão ABNT, cordas a partir de 9mm de diâmetro con-
seguem atender a esses valores mínimos de resistência, no entanto, vere-
mos no próximo tópico que a espessura da corda é um outro critério técnico 
de seleção.

As cordas com diâmetros adequados para uso com certos equipamentos 
como, por exemplo, trava-quedas deslizantes, exigem diâmetros mínimos, e 
as resistências apresentadas pelas cordas padrão ABNT para esses diâme-
tros mínimos (11 mm a 13 mm) variam entre 30 kN e 45 kN, portanto, muito 
acima do mínimo exigido pelas normas. Isso deve ser encarado como uma 
grande vantagem, já que tais valores oferecem uma margem de segurança 
maior, e diante da deterioração natural do uso, as resistências superiores 
proporcionam uma vida útil maior.

Padrão NR18.
Diâmetro 12 mm.
Resistência entre 
20 e 25 kN.

Padrão ABNT (B).
Diâmetro 9 mm.
Resistência entre 
20 e 25 kN.

Padrão ABNT (A).
Diâmetro 12 mm.
Resistência entre 
40 e 45 kN.

L.E.S.

L.E.S.

L.E.S.
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Diâmetro
Como vimos no tópico anterior, se o critério de seleção de uma corda de se-
gurança fosse apenas a resistência, cordas de pouca espessura atenderiam 
plenamente, porém, em muitas atividades laborais como resgate, acesso 
por cordas e proteção de quedas são utilizados certos equipamentos sobre 
as cordas de segurança, e ao conciliar os equipamentos é que o diâmetro 
de uma corda se torna importante.

Para os trabalhadores não especializados, mas que atuam em condições 
em que há o risco da queda de diferença de nível, a situação comum é o uso 
de linhas de segurança (linhas de vida) como guias para os trava-quedas 
deslizantes. É comum no mercado que tais equipamentos sejam projetados 
para cordas com diâmetros que variam entre 11 mm e 13 mm, portanto, cor-
das com pouca espessura não atenderiam essa necessidade.

E uma observação importante é que, a nova versão da norma técnica ABNT 
NBR 14626 que aborda as características e a metodologia de ensaio dos 
trava-quedas deslizantes em linha flexível, exigirá que os fabricantes e im-
portadores informem no manual do produto a(s) corda(s) com o qual o equi-
pamento foi testado, portanto, a escolha do modelo da corda de segurança 
para esse fim deve obedecer a orientação do manual.

A maioria dos modelos de trava-
queda disponíveis no mercado 
brasileiro são projetados para atu-
arem em cordas de 11 mm a 13 
mm.

Côr
Para algumas atividades a cor da corda não é um mero aspecto estético, 
sendo na verdade usada como um código para definir as aplicações especí-
ficas entre diferentes cordas.

L.E.S.
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O exemplo mais comum da aplicação de cores como código são das cordas 
de resgate em ambiente industrial, em que as cordas com diferentes fun-
ções são propositalmente de cores diferentes.

Em situações de trabalhos menos especializados, como as rotinas mais co-
muns de trabalho em altura, há pouca necessidade desse tipo de codifica-
ção, no entanto, pode ser uma opção para as empresas adotarem cordas 
com diferentes cores para designar uma separação de funções ou entre 
diferentes equipes de trabalho.

Linha de segurança

Linha principal

As cores das cordas podem 
ser padronizadas para iden-
tificação da função.

Imagem do manual “Resgate com Cordas” de Luiz Spinelli

Matéria prima
Esse critério é especialmente técnico, e deve considerar as condições do 
ambiente onde as cordas de segurança serão utilizadas.

Como vimos nesse manual, os polímeros apresentam maior ou menor resis-
tência a diferentes agentes químicos e físicos.

A poliamida (náilon) é a fibra de melhor desempenho para a absorção do 
choque de uma queda, mas não tem uma resistência tão boa para a abrasão 
(atrito) como tem o poliéster.

O poliéster apresenta certa resistência as substâncias ácidas, no entanto, 
é frágil ao contato com substâncias alcalinas, como é, por exemplo, o con-
creto. E a poliamida tem uma reação inversa, sendo frágil aos ácidos e mais 
resistente aos alcalinos.

Certos ambientes, contaminados com outros agentes químicos, ou que 
apresentam altas temperaturas podem exigir cordas cuja construção seja 
feita com outros tipos de polímeros, diferentes do poliéster e da poliamida. 

Portanto, conhecer as condições do ambiente onde as cordas de segurança 
serão utilizadas e saber escolher o modelo correto da corda em função des-
sas condições é fundamental para a montagem de um sistema eficiente de 
proteção contra quedas de altura.
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Condutividade elétrica
Um critério que merecerá ser abordado com mais profundidade na próxima 
edição deste manual será a condutividade elétrica das cordas.

Para certos trabalhos com riscos elétricos a condutividade elétrica da corda 
deve ser um critério de seleção do modelo a ser empregado.

Alguns pigmentos usados na coloração de fibras podem conter metais nas 
suas composições, tornando as cordas mais condutivas se comparadas 
com modelos sem pigmentação.

Por hora, o aconselhável é consultar os fabricantes de corda sobre os pro-
cessos de tingimento das fibras e, na dúvida, evitar usar cordas com fila-
mentos coloridos.

Requisitos básicos que precisam ser lembrados

Sobre os valores de resistência das cordas informados pelos fabricantes deve-se 
considerar uma margem de tolerância de -10%. Deve-se lembrar também que a apli-
cação de nós, a absorção de água pelas fibras de poliamida, entre outros fatores, re-
duzim a resistência do equipamento. E a própria utilização, mesmo que cuidadosa, 
gera uma deterioração natural, portanto, quanto mais resistente a corda, maior será 
a margem de segurança e de maior longevidade será a sua vida útil.

Como regra, um sistema de retenção de queda deve ser utilizado por uma única 
pessoa, a menos que o sistema tenha sido projetado e testado para um número 
maior de trabalhadores.

Quando sistemas são projetados prevendo cargas de trabalho maiores, como ope-
rações de resgate em que duas pessoas pesadas mais um conjunto de equipamen-
tos poderão estar sob uma mesma corda, a resistência exigida poderá ser maior, 
a exemplo do padrão NFPA (americano) que exige uma resistência mínima para 
cordas de resgate de uso geral de 40 kN.

Atendendo a exigências normativas, os sistemas de retenção de quedas precisam 
garantir que a força de frenagem seja igual ou inferior a 6 kN. Esse resultado é obti-
do considerando a massa, a elasticidade da corda e o fator de queda.
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Conclusão
Esta versão do manual de cordas da Plasmódia não visa esgotar os temas 
relacionados as cordas de segurança, deixando para futuras edições o apro-
fundamento de certos temas ou a abordagem de novos tópicos.

O mais importante deste manual é conscientizar os profissionais que traba-
lham em situações com risco de queda e dos gestores responsáveis pelas 
rotinas de trabalho em altura sobre os aspectos complexos e técnicos que 
envolvem a seleção, os cuidados e o uso das cordas de segurança para as 
atividades ocupacionais.
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Principais referências

Manual Prático de Cordas
AFIPOL (Associação Brasileira dos Produtores de Fibras Poliolefínicas)

http://www.afipol.org.br/manual_de_cordas.php

Os Cem Quilos!
E-book de autoria de Luiz E. Spinelli
http://www.spinelli.blog.br/livro.html

Ensaios com Cordas Semi-estáticas
Artigo de Luiz Spinelli e Falcão Bauer
http://www.spinelli.blog.br/informativo_spinelli_14.pdf

Nós para Trabalhos em Altura e Resgate
Artigo de Luiz E. Spinelli
http://www.spinelli.blog.br/informativo_spinelli_4.pdf
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Plasmódia Industria e Comercio de Plásticos Ltda.
Tel.: (11) 2088-9922

www.plasmodia.com.br  
plasmodia@plasmodia.com.br


