
GUIA DE INSPEÇÃO E
APOSENTADORIA DE CABOS HMPE 
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SIGA AS DICAS DESTE 
MATERIAL PARA GARANTIR
A SUA SEGURANÇA E TRANQUILIDADE.

Buscando proporcionar o melhor 
desempenho dos produtos e promover 
maior segurança aos clientes, a CSL 
desenvolveu este check list especial, 
para que você mesmo possa inspecionar 
as  condições dos cabos HMPE.
Independente da qualidade de sua 
fabricação, todo cabo tem um prazo de 
validade, que varia de acordo com o 
desgaste natural. 

Um cabo desgastado pode ter desempenho 
mais fraco, reduzindo a sua capacidade e 
até mesmo causando acidentes. 



Por essa razão, é fundamental inspecionar os cabos 
com frequência. Se você encontrar alguma 
dessas situações em seus cabos, considere
os seguintes pontos antes de decidir sobre 
reparar ou retirá-los de uso:

- Comprimento;
- Tempo de uso;
- Tipo de trabalho;
- Localização do problema;
- Extensão do problema.

Após essa avaliação, recomenda-se:
- Reparar o cabo se o problema foi observado 
em áreas localizadas;
- Retirar o cabo de uso permanentemente se o 
problema estiver sobre áreas de 
maior extensão no cabo. TÃO RESISTENTE QUANTO

O AÇO, MAS 7X MAIS LEVE
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Fato
A perna está cortada ou rompida.

Causa 
- Abrasão;
- Superfícies cortantes;
- Desgaste por ciclo de tensão.

O que fazer
Reparar ou aposentar.

Como fazer
Se possível, remover a seção afetada e fazer emenda. 
Se a emenda não for possível, aposentar o cabo.

PERNAS CORTADAS



 

05

Fatos
- Rigidez reduzida quando �exionado o cabo;
- Não confundir com fusão;
- Frequentemente observado em tambores.

Causa
A �bra se molda em contato com a superfície quando 
submetida a uma carga em um tambor.

O que fazer
Reparar ou aposentar.

Como fazer
Em casos de compressões super�ciais, �exionar o cabo para remoção da 
mesma. Em casos de compressões extremas, pode ocorrer a fusão e/ou 
derretimento das �bras - nestes casos, o cabo deve ser reparado ou 
aposentado (veja seção "Fusão ou Derretimento" deste mesmo material).

COMPRESSAO



Fato
A perna está puxada para fora do cabo.

Causa 
O cabo se prendeu a alguma superfície 
de contato ou peça.

O que fazer
Reparar. O problema não é permanente.

Como fazer
Colocar a perna de volta para dentro do cabo.

PERNA PUXADA
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Fato
- Fibras fundidas;
- Fibras, �os ou pernas visivelmente carbonizados 
  ou derretidos;
- Altíssima rigidez;
- Sem mudança caso submetido a �exão.

Causa 
Exposição a calor excessivo, sobrecarga de trabalho
ou mantido sob carga elevada por muito tempo.

O que fazer
Reparar ou aposentar.

Como fazer
Se possível, remover a seção afetada e fazer emenda. 
Se a emenda não for possível, aposentar o cabo.

FUSAO OU DERRETIMENTO
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Fato
- Áreas achatadas;
- “Caroços” e “inchaços”.

Causa 
- Carga de choque;
- Pernas internas rompidas.

O que fazer
Reparar ou aposentar.

Como fazer
Se possível, remover a seção afetada e fazer emenda.
Se a emenda não for possível, aposentar o cabo.

DIAMETRO INCONSISTENTE
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Fato

Filamentos e �os rompidos.

Causa 

- Abrasão;

- Superfícies angulosas e a�adas;

- Desgaste por ciclo de tensão.

O que fazer

Reparar ou aposentar.

Como fazer

Avaliar o grau de abrasão interna/externa e identi�car em qual nível o cabo se 

enquadra. Caso haja desgaste interno aparente, consultar o fabricante. Caso o 

desgaste interno seja visívelmente alto, aposentar o cabo.

ABRASAO
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Para facilitar o seu entendimento, esclarecemos que existem dois tipos de abrasão:

     1. Interna - Causada pelo movimento relativo dos �lamentos internos e externos.
2. Externa - Causada pelo contato com superfícies exteriores.

Um cabo desprotegido em movimento sobre uma superfície áspera estará sujeito aos dois tipos. 
A primeira atitude a se fazer ao inspecionar o cabo é veri�car se as pernas externas estão 

desgastadas por alguma superfície áspera ou angulosa. Trata-se de uma condição 
de fácil percepção, uma vez que suas �bras apresentarão desgaste visível. 

Superfícies ásperas também podem causar abrasão interna devido
ao movimento das pernas do cabo entre si. Quando em contato com superfícies como essas, 

as pernas são ligeiramente afrouxadas em relação às outras pernas próximas. Isso gera fricção
e, consequentemente, calor, um dos principais inimigos dos cabos e cordas sintéticas.

EM CASO DE ROMPIMENTO DE PERNA, INTERNA OU EXTERNA, APOSENTAR O CABO IMEDIATAMENTE.

O QUE e ABRASaO



EM CONDIÇÕES DE USO

CABO NOVO 
EXTERNO

NENHUM DESGASTE
 INTERNO

inspeCAo de ABRASAO



POUCO/NENHUM 
DESGASTE INTERNO

CABO COM POUCO/MÉDIO 
DESGASTE EXTERNO

EM CONDIÇÕES DE USO

inspeCAo de ABRASAO



RECOMENDA-SE APOSENTAR 
IMEDIATAMENTE O CABO

AVISO ALTO DESGASTE 
INTERNO

ALTO DESGASTE 
EXTERNO

inspeCAo de ABRASAO



www.csl.com.br
csl@csl.com.br   |   (51) 3588.4411

Este informativo é apenas como um guia. 
Caso você não esteja seguro das condições do seu produto, 

contate o fabricante ou o representante de vendas 
para maior suporte técnico. Lembre-se de colocar

a  segurança sempre em primeiro lugar.


