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Portaria n. 342/2017 
 

Aprova manual referente à atividade de 
Salvamento em Altura. 

 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei 

Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar o Manual Operacional de Bombeiros – Salvamento em 

Altura, conforme texto anexo a esta portaria. 

 
Art. 2º O Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar deverá 

adotar as providências visando inserir o manual ora aprovado nos conteúdos 

programáticos dos cursos ministrados na Corporação, conforme conveniência.  

 
  Art. 3º A Secretaria Geral e o Comando de Gestão e Finanças 

providenciem o que lhes compete. 

 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em 

Boletim Geral da Corporação. 

 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 

Comando Geral, em Goiânia, 13 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 
Comandante Geral 
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PREFÁCIO 
 

 
 
 O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás é uma instituição pública 

que possui como atribuição a prestação de serviço de socorro e emergência, nas mais 

variadas áreas de atuação. Uma pessoa, um animal ou mesmo um bem qualquer, 

pode estar exposto a perigo em diversas situações e nos mais diversificados locais, 

cabendo ao Corpo de Bombeiros Militar executar o salvamento e resgate onde quer 

que aconteça.  

 Desta forma, apesar das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros 

Militar ocorrerem, em sua grande maioria, em ambiente terrestre, até mesmo por se 

tratar do habitat natural dos seres humanos, em algumas outras situações elas podem 

acontecer em ambientes diferentes, como aquelas envolvendo vítimas presas em 

altura ou mesmo animais, nessas mesmas condições. 

 Por esta razão, a edição deste Manual de Salvamento em Altura tem como 

objetivo principal a apresentação de estudo realizado, bem como a multiplicação de 

todo o conhecimento extraído e vivenciado em ocorrências de Salvamento em Altura, 

através da demonstração de técnicas e táticas a serem empregadas nas atividades 

de altura. 

O presente trabalho tem o importante papel de atualizar as técnicas e táticas, 

bem como apresentar as novas metodologias utilizadas para as atividades 

operacionais de Salvamento em Altura, podendo ser adotado como ferramenta de 

consulta pelos integrantes do CBMGO e demais interessados, para que os 

atendimentos da Corporação sejam, cada vez mais, dotados de padronização e 

qualidade no serviço prestado à sociedade. 

 

 

 

 

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 
       Comandante Geral 
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CAPÍTULO 1 - HISTÓRICO DA ATIVIDADE DE SALVAMENTO EM ALTURA 

 

  

Seção 1 – Início do Salvamento em Altura 

 

As atividades de salvamento foram realizadas desde os primórdios, com o 

surgimento dos bombeiros. No Brasil, no ano de 1874, a história registra, 

principalmente no Estado de São Paulo, algumas referências a respeito das atividades 

de salvamento, quando foi criada uma turma de bombeiros com dez homens, 

egressos do Corpo de Bombeiros da Corte, onde foram adquiridos poucos materiais, 

dentre os quais, um saco salva-vidas (o primeiro material para salvamento de que se 

tem notícia).  

Em 1920 é construída a primeira Torre de Treinamento no Brasil (Figura 1.1), 

na cidade de São Paulo, no Quartel Central, situado na Praça Clóvis Beviláqua, 

surgindo neste ano a prática dos exercícios simulados. 

 

Figura 1.1 – Torre de Treinamento, Quartel Central de São Paulo em 1920. 
(Fonte: Bairro Vila Olímpia) 

 

Em 1924, o Corpo de bombeiros de São Paulo, com a denominação de 

Batalhão de Bombeiros Sapadores é reequipado pelo Estado, dentre os novos 

equipamentos, referencia-se a aquisição de uma “auto-escada pivotante Magyrus”.  
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Em 1931, o Tenente Coronel Affonso Luiz Cianciulli (Fig.1.2) assumiu o 

comando dos bombeiros e dedicou cuidados especiais ao serviço de salvamento, 

implementando melhoramentos e invenções próprias, como a Carretilha de Salvação 

(Fig. 1.3), Cesto de Salvamento (Fig.1.4), além de um carro especial para salvamento 

de pessoas caídas em poços. 

 

 

 

Figura 1.2 – Tenente Coronel Alfonso Luiz 
Cianciulli. (Fonte: Bairro Vila Olímpia) 

Figura 1.3 – Treinamento com Carretilha de 
Salvação, invento do TC Alfonso Luiz Cianciulli. 

(Fonte: Bairro Vila Olímpia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 – Cesto de Salvamento. (Fonte: Bairro Vila Olímpia) 
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Indubitavelmente, os grandes incêndios ocorridos na década de 70, no Estado 

de São Paulo, representaram um divisor de águas na história dos Corpos de 

Bombeiros de todo o Brasil, a partir dos quais importantes mudanças na legislação de 

prevenção, bem como novos equipamentos e viaturas foram implementadas.  

Em 24 de fevereiro de 1972, ocorreu o catastrófico incêndio do Edifício Andraus 

(Fig.1.5), que atingiu 31 andares, ceifando 16 vidas e ferindo outras 375.  

 

Figura 1.5 – Incêndio no Edifício Andraus. (Fonte: Cultura Aeronáutica) 

 

Este foi o primeiro incêndio em que houve o emprego bem sucedido de 

helicópteros (Fig. 1.6), no salvamento de múltiplas vítimas. Em 1º de fevereiro de 

1974, o incêndio no Edifício Joelma (Fig. 1.7) causou 189 mortes e 320 feridos. Desta 

vez, o emprego de aeronaves não foi bem-sucedido como no incêndio do Edifício 

Andraus e muitas das vítimas sucumbiram no telhado, esperando resgate por 

helicópteros. 

 

  

Figura 1.6 – Helicópteros sendo utilizados para o 
salvamento no Andraus. (Fonte: Cultura 

Aeronáutica) 

Figura 1.7 – Edifício Joelma.  
(Fonte: Wikipédia) 
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Em 14 de fevereiro de 1981, um grande incêndio irrompeu no Edifício Grande 

Avenida (Fig.1.8), ocasionando 17 vítimas fatais e 53 feridos. Uma das imagens que 

marcou este incêndio foi a travessia de um bombeiro, através de uma corda, até uma 

vítima e seu casal de filhos para resgatá-los (Fig.1.9). Em 1996, tivemos o incêndio 

na favela de Heliópolis em que, mais uma vez, houve o acesso e remoção de vítimas 

através de helicóptero, além do uso da técnica de rapel nas operações de salvamento. 

 

  

 

Figura 1.9 – Salvamento através da técnica 
de tirolesa. (Fonte: UOL. Disponível em: 

<https://conteudo.imguol.com.br>. Acesso em 28 
out. 2017) 

 

Figura 1.8 – Edifício Grande Avenida.  
(Fonte: Wikipédia) 

 

 

 

 

Figura 1.10 – Incêndio na Favela de Heliópolis. (Fonte: Fotolog.com. Disponível em: 
<http://www.fotolog.com>. Acesso em: 30 out. 2017) 
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Seção 2 – Salvamento em Altura em Goiás 

 

No Estado de Goiás, a atividade de salvamento em altura, propriamente dita, 

teve início no ano 1997, quando foram enviados ao Estado de São Paulo 02 Tenentes 

e 01 Sargento do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás - CBMGO, para 

frequentarem o Curso de Salvamento em Altura (CSALT), a fim de multiplicarem a 

doutrina de forma efetiva.  

No ano de 1998 teve início o 1º Curso de Salvamento em Altura de Goiás, o 

curso pioneiro teve início em 16 de novembro de 1998, com 21 Alunos e, apesar das 

dificuldades de materiais e equipamentos, contou com o esforço pessoal de cada 

participante na implantação da nova doutrina no CBMGO, o curso foi montado nos 

mesmos moldes do CSALT de São Paulo, sendo realizado no então 4º GI - Rio Verde. 

Na sequência, a doutrina foi implantada e aperfeiçoada a cada edição, sendo 

realizados os cursos nos seguintes anos: 2ª Turma: 1999, 3ª Turma: 2003, 4ª Turma: 

2011, 5ª Turma: 2012, 6ª Turma: 2013, 7ª Turma: 2014, 8ª Turma: 2016, além de dois 

Estágios de Salvamento em Altura (ESALT), realizados no ano de 2006, no 5º 

Batalhão Bombeiro Militar, em Luziânia-GO. 

A evolução do Salvamento em Altura em Goiás é notória e crescente e ocorre 

pelo constante aprimoramento técnico-profissional de todo corpo docente, 

responsável pela implantação e manutenção da doutrina no CBMGO, através de 

estudos e busca constante de conhecimento em cursos de iniciativa militar ou civil. 

Atualmente, o Curso de Salvamento em Altura do Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado de Goiás é, sem dúvidas, uma das principais referências do assunto no 

Brasil, e a prova disso é a quantidade de participação de militares de corporações co-

irmãs nos cursos de especialização idealizados pelo CBMGO. 

 

Generalidades 

As operações de salvamento em altura consistem, basicamente, na remoção 

de pessoas, animais e/ou bens dos mais variados sinistros ou calamidades, com a 

finalidade de salvaguardar sua integridade física, psíquica e/ou aplicar os 

atendimentos no que diz respeito ao primeiro exame (primeiros socorros), o que torna 

o serviço altamente especializado, exigindo dos socorristas amplo conhecimento 

profissional, em função das diversificações das atividades e dos materiais nele 

empregados.  
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Em virtude das circunstâncias em que é efetuado o salvamento, encontramos 

grande esforço exercido pela guarnição em: 

1) Empregar corretamente as técnicas desenvolvidas; 

2) Empregar adequadamente os materiais; 

3) Atingir o objetivo da operação desenvolvida; 

4) Localizar e alcançar as vítimas; 

5) Assegurar-lhes a vida. 

Os serviços de salvamento e primeiros socorros são interligados pela natureza 

da profissão, onde executores dessas atividades são denominados “socorristas”.  

Pode-se dizer que os serviços de salvamento consistem na remoção cuidadosa 

de pessoas, animais e/ou objetos dos mais variados sinistros e do atendimento 

imediato em primeiros socorros, antes que os cuidados médicos sejam prestados.  

A responsabilidade dessas vidas humanas, nas mãos desses socorristas, se 

dá devido às suas especialidades e ao grande conhecimento profissional. Não 

somente a predisposição do socorrista é fator essencial à missão, outras virtudes 

também são de grande importância, tais como: coragem, vigor físico, calma, energia, 

inteligência, iniciativa, facilidade em improvisar com os meios existentes, etc. Dentre 

as várias modalidades de salvamento, o bombeiro, quando não é completo em suas 

qualidades, deve ser um bom conhecedor da modalidade em que irá agir.  

Nos salvamentos em altura, o bombeiro, além de suas habilidades, deverá ser 

isento de vertigens, para que não coloque em risco a vida pessoal e de terceiros. Os 

conhecimentos técnicos que justificam essas ações tornar-se-ão completos quando 

for observado o perfeito manuseio dos aparelhos, equipamentos e materiais próprios 

para o salvamento. E assim, com uma conduta definitiva, os trabalhos serão 

executados com rapidez e perfeita segurança. 

O socorrista é sempre um profissional dotado de grandes qualidades, porém 

em situação alguma deverá trabalhar isolado nas operações de salvamento, tendo 

sempre que trabalhar em dupla, buscando o melhor desempenho e auxílio contra os 

riscos. Nas operações a serem desenvolvidas, o reconhecimento antecipado das 

condições existentes ajudará a evitar danos decorrentes do trabalho. É importante 

lembrar que o socorrista, quando de posse de informações, trabalhará com rapidez e 

seu rendimento será maior. A informação torna-se uma de suas garantias contra 

prováveis acidentes durante o serviço de salvamento. 
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Importante salientar também que, além de pessoas, animais e bens materiais 

retirados ou auxiliados em situações adversas (colocados ou transportados para 

locais apropriados), outros procedimentos também são de suma importância, tais 

como: escoramentos, coberturas, remoções, amarrações, abertura de portas, etc. 

Podemos afirmar então que salvamento é toda e qualquer operação realizada 

por uma equipe de bombeiros ou não, com a finalidade de salvaguardar vidas e bens 

em situações de riscos. 

 

Conceito de salvamento em altura 

Salvamento em Altura é a atividade de bombeiro, especializada no salvamento 

de vítimas em local elevado, através do uso de equipamentos e técnicas específicas, 

com vistas ao acesso e remoção do local ou condição de risco à vida, de quem não 

consiga sair por si só, em segurança. 

 

Características do Serviço 

 Diferentemente de outros atendimentos, como em um acidente 

automobilístico, em que na maioria das vezes as equipes estão concentradas ao redor 

do veículo e têm contato entre si, ou mesmo num incêndio, em que os componentes 

da guarnição normalmente estão unidos, ao menos, pelas linhas de mangueiras, o 

atendimento a uma ocorrência de salvamento em altura, usualmente, ocorre de forma 

isolada, uma vez que envolve um cenário em três dimensões, em que a vítima 

encontra-se suspensa em um local elevado de difícil acesso. Assim, o bombeiro 

empenhado na intervenção propriamente dita, deverá estar seguro de si, ter domínio 

das técnicas e do manuseio de equipamentos, atuando de forma rápida, precisa e 

segura. 

 

Código de um Combatente 

Existem algumas normas fundamentais de procedimentos e comportamentos, 

ditadas pelo bom senso e confirmadas pela experiência, as quais devem ser seguidas 

por todos os elementos envolvidos no salvamento, sendo dispostas na seguinte 

ordem: 

1) Estar fisicamente preparado: cuidar para que tenha condições de tomar parte 

em qualquer atividade de salvamento; 
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2) Estar psicologicamente preparado: sentir-se sempre à altura das circunstâncias 

e das responsabilidades inerentes à atividade, bem como dos riscos que ela possui, 

com uma decidida convicção interior; 

3) Estar tecnicamente preparado: manejar com destreza o material e adquirir a 

experiência necessária que permita tomar as decisões apropriadas, diante de 

qualquer problema, mantendo-se também atualizado quanto às novas técnicas, 

materiais e procedimentos; 

4) Conhecer as próprias limitações e reações (assim como as dos companheiros), 

frente às situações de emergência: permanecer sempre abaixo de suas possibilidades 

para conservar uma boa margem de segurança; 

5) Conhecer todos os riscos inerentes às atividades, bem como quais materiais e 

procedimentos podem ser utilizados para eliminá-los ou diminuí-los; 

6) Planejar bem as atitudes a serem tomadas, em função da ocorrência (riscos, 

pessoal, material disponível, vítimas, etc.); 

7) Saber renunciar, quando as condições do evento solicitarem uma mudança do 

plano de ação ou quando não se sentir seguro ou não estar condicionado a realizar a 

atividade; 

8) Estar consciente da responsabilidade sobre o cumprimento da ordem recebida, 

como fator preponderante no cumprimento do plano de ação e na solução do evento 

de forma coordenada; 

9) Cuidar para que os prejuízos não sejam aumentados por ações incorretas ou 

desnecessárias durante a atividade; 

10) Não transformar a atividade de salvamento (seja treinando, demonstrando ou 

até mesmo no socorro) em uma amostra exibicionista ou agressiva. As atividades 

desenvolvidas, deforma técnica e com correção, causam espanto e admiração até em 

ótimos profissionais. 
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Seção 3 - Histórico do Curso de Salvamento em Altura do CBMGO 

 

 

Figura 3.1 – Curso de Salvamento em Altura (Fonte: Comissão) 

 

1ª Turma: Alpha 

 

Tabela 3.1 - 1ª Turma: Alpha. (Fonte: Comissão) 

 

No Ano de 1998, o 1º Ten Dewislon Adelino Mateus, após ter concluído com 

aproveitamento o Curso de Salvamento em Altura (CSALT) no Corpo de Bombeiros 

da Policia Militar do Estado de São Paulo, recebeu a nobre Missão, do então 
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Comandante Geral do CBMGO, Exmº Sr. Cel QOC Valdi Marques de Souza, para 

formatar e realizar o 1º Curso de Salvamento em Altura do Estado de Goiás. 

O curso teve início em 16 de novembro de 1998, com 21 Alunos, sendo 02 

Oficiais da PMGO e 19 Praças do CBMGO; sendo realizado no 2º SGI, na cidade 

de Rio Verde/GO. A coordenação do curso foi composta pelo 1º Ten. Dewislon 

Adelino Mateus (SALT), e como instrutores o 2º Ten. Kleber Cândido de Oliveira; 2º 

Sgt Waldivino Antonio Floriano e o 2º Sgt Claudiomar Faria Dias (SALT). 

O curso teve seu término no dia 18 de dezembro de 1998 formando 20 alunos, 

dos 21 que iniciaram. 

 

2ª Turma: Csaltianos 

A Segunda Turma do Curso de Salvamento em Altura do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás teve início em 10 de maio de 1999, com 18 Alunos, sendo 

02 Oficiais do CBMGO, 02 Oficiais do CBMMT, 01 Oficial do CBMPE, 01 Oficial da 

PMGO, 11 Praças do CBMGO e 01 Praça da PMGO, sendo realizado no 3º SGI, na 

cidade de Jataí/GO. 

 

Tabela 3.2 - 2ª Turma: Csaltianos. (Fonte: Comissão) 

A coordenação do curso era composta pelo Coordenador: 1º Ten. Benjamim 

Martins de Assunção Filho, Instrutor: 1º Ten. Dewislon Adelino Mateus e o Monitor: 
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SD Gercione Rocha da Silva. O curso chegou ao final com 15 alunos. 

 

3ª Turma: Treinamento duro, salvamento fácil. 

 

Tabela 3.3 - 3ª Turma: Treinamento duro, salvamento fácil. (Fonte: Comissão) 

 

A Terceira Turma do Curso de Salvamento em Altura do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás iniciou-se em 20 de outubro de 2003, com 21 Alunos, 

sendo 02 Oficiais do CBMGO, 01 Oficial da FAB, 04 Agentes da PCGO, 02 Praças 

da FAB, 02 Praças da PMGO, e 10 Praças do CBMGO. O curso foi realizado no 3º 

GI, na cidade de Anápolis/GO. 

A coordenação do curso era composta pelo Coordenador: CAP Dewislon 

Adelino Mateus (SALT), e Instrutores: 1º Ten. Anderson Cirino (CSEI), 2º Ten. 

Ricardo Silveira Duarte, 1º SGT Fábio Alves Ribeiro, e o 1º SGT João Batista Marinho 

Vieira. 

O curso teve seu término no dia 05 dezembro de 1999 formando 17 alunos, 

dos 21 que iniciaram. 
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4ª Turma: Força e Honra 

A Quarta turma do Curso de Salvamento em Altura do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás, teve início em 23 de agosto de 2011, com 27 Alunos, 

sendo 02 Oficiais do CBMGO, 25 Praças do CBMGO. O curso foi realizado no 1º BBM, 

na cidade de Goiânia/GO. 

A coordenação do curso foi composta pelo Coordenador: CAP Hélio Loyola 

GONZAGA Júnior (SALT 36), Instrutores: MAJ RICARDO Silveira Duarte, CAP 

WASHINGTON Luiz Vaz Júnior (SALT 42), 1º TEN FÁBIO Alves Ribeiro, 2º SGT 

Jayme BISPO de Oliveira (SALT 22), 2º SGT Marcos EDUARDO da Paixão, 3º SGT 

Jacó Vicente de LIMA Neto (SALT 04) e o 3º SGT Fábio MIGUEL Flores (SALT45). 

Seu término no dia 09 novembro de 2011 formando 25 alunos, dos 27 que iniciaram. 

 

Tabela 3.4 – 4ª Turma: Força e Honra 
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5ª Turma: Salvar ou Morrer tentando 

A Quinta turma do Curso de Salvamento em Altura do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás teve início em 17 de setembro de 2012, com 25 Alunos, 

sendo 02 Aspirantes do CBMGO, 21 Praças da CBMGO, 02 Praças da PMGO. O 

curso foi realizado no 1º BBM, na cidade de Goiânia/GO. 

 

Tabela 3.5 – 5ª Turma: Salvar ou Morrer tentando. (Fonte: Comissão) 

 

A coordenação do curso foi composta pelo Coordenador: CAP Hélio Loyola 

GONZAGA Júnior (SALT 36) e Instrutores: 1º TEN Eduardo Campos CARDOSO 

(SALT 61); 3º SGT Jacó Vicente de LIMA Neto (SALT 04); 3º SGT Fernando 

PAULINO de Souza (SALT 63); CB Hálisson OLIVEIRA do Prado (SALT 66) e o CB 

Ricardo Soares CARRIJO (SALT 57). 

Forjados pela disciplina rígida, dificuldade elevada, técnicas e táticas 

operacionais presentes no CSALT/CBMGO, no dia 09 novembro de 2012, foi 

formada a 5ª Turma, sendo que dos 25 alunos que iniciaram somente 21 se 

tornaram Águias. 

 



24 

 

 

6ª Turma: Nem que morra. 

A sexta turma do Curso de Salvamento em Altura do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás teve início em 26 de agosto de 2013. Foram matriculados 

32 alunos, sendo 25 Militares do CBMGO, 2 Militares do CBM/PB, 2 Militares 

CBM/CE e 3 Militares da PMGO. O curso foi realizado no 1º BBM na cidade de 

Goiânia/GO. 

 

Tabela 3.6 - 6ª Turma: Nem que morra. (Fonte: Comissão) 

 

A coordenação do curso foi composta pelo Coordenador: CAP Hélio Loyola 

GONZAGA Júnior (SALT 36); Instrutores: 2º Ten. Luciano Alexandre de FREITAS 

(SALT 78); 2º Ten Sancler Ramos (SALT 80); ST Ronaldo MARQUES de Araújo; 2º 

SGT Jacó Vicente de LIMA Neto (SALT 04); 3º SGT LEONARDO Quirino da Silva 
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(SALT 86); CB GABRIEL JUNIOR da Silva (SALT 92) e o CB Ricardo Soares 

CARRIJO (SALT 57). 

No dia 30 de outubro 2013 a coordenação apresentou ao efetivo do CBMGO, 

dos 32 matriculados, os 26 formandos do curso, os quais foram forjados como aço, 

na força do braço, impressos em seus corações pela disciplina rígida, dificuldade 

elevada, técnicas e táticas operacionais presentes no Curso de Salvamento em Altura 

do CBMGO. 

 

7ª Turma: Sangue e Pedreira 

A Sétima turma do Curso de Salvamento em Altura do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás teve início em 21 de abril de 2014. Foram matriculados 25 

alunos, sendo 02 Oficiais do CBMGO, 03 Praças Esp. do   CBMGO, 01 Praça do 

CBMPI, 01 Praça da PMGO, 18 Praças do CBMGO. O curso foi realizado no 1º BBM, 

na cidade de Goiânia/GO. 

 

Tabela 3.7 - 7ª Turma: Sangue e Pedreira. (Fonte: Comissão) 

 

A coordenação do curso foi composta pelo Coordenador: CAP Hélio Loyola 
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GONZAGA Júnior (SALT 36); Instrutores: 2º Ten Luciano Alexandre de FREITAS 

(SALT 78), 2º Ten SANCLER Ramos (SALT 80), 1º SGT Jayme BISPO de Oliveira 

(SALT 22),2º SGT Jacó Vicente de LIMA Neto (SALT 04), 2º SGT Fábio MIGUEL 

Flores (SALT 45), CB Ricardo Soares CARRIJO (SALT 57), e o SD WALISSON 

Pereira Godói (SALT 79). 

No dia 04 de junho de 2014 formaram-se 17 militares, dos 25 que iniciaram o 

curso. Os Csaltianos são forjados para nunca recuarem, mas sempre avançar, pois o 

lema é “Salvar ou Morrer Tentando” e isto está impresso nas almas dos Águias pela 

disciplina rígida, dificuldade elevada, técnicas e táticas operacionais presentes no 

Curso de Salvamento em Altura do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. 

 

8ª Turma: Audácia e Bravura 

 

Tabela 3.8 - 8ª Turma: Audácia e Bravura (Fonte: Comissão) 
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A oitava turma do Curso de Salvamento em Altura do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás teve início em de abril de 2016. Foram matriculados 23 

alunos, sendo 15 do CBMGO, 5 do CBMAC, 01 CBMAM e 02 do CBMTO. O curso foi 

realizado no 1º BBM, na cidade de Goiânia/GO. 

A coordenação do curso foi composta pelo Coordenador: 1° Ten Freitas (SALT 

78) e os seguintes instrutores: 2º Ten SANCLER Ramos (SALT 80), 1º SGT Jayme 

BISPO de Oliveira (SALT 22), 2º SGT Jacó Vicente de LIMA Neto (SALT 04), 3°SGT 

Ricardo Soares CARRIJO (SALT 57), e o CB WALISSON Pereira Godói (SALT 79). 

No dia 24 de junho de 2016, formaram os 23 militares que iniciaram o curso. 

Os Csaltianos são forjados para nunca recuarem, mas sempre avançar. O Lema da 

turma que forma é “Audácia e Bravura” e isto está impresso nas almas dos Águias 

pela disciplina rígida, dificuldade elevada, técnicas e táticas operacionais presentes 

no Curso de Salvamento em Altura do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. 
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CAPÍTULO 2 - ASPECTOS PSICOLÓGICOS E ADAPTAÇÃO À ALTURA 

 

 

Seção 1 – Introdução e considerações iniciais 

 

 Considerando este manual ser confeccionado para utilização como fonte de 

consulta, tanto para Cursos de Especialização em Salvamento em Altura, onde o 

militar inscrito, provavelmente, já possui alguma afinidade com a atividade, mas 

também para instrução de bombeiros durante a formação básica, torna-se necessário 

entender que, ao preparar uma equipe para realizar salvamentos em altura, devemos 

levar em consideração, primeiramente, o fato de que, cada pessoa possui um tipo de 

relação com a atividade de altura. Podemos encontrar, desde aqueles que, por terem 

muita tranquilidade, por vezes desrespeitam normas de segurança importantes, 

colocando suas vidas em perigo, até aqueles que sofrem de Acrofobia, ou seja, medo 

extremo e irracional de altura.  

 Também não podemos nos esquecer de que, durante o atendimento 

emergencial, as guarnições de bombeiros militares passarão a compor uma realidade 

complexa e tensa, conjuntamente com vítimas e público externo, o que exigirá, 

sobretudo, uma ótima capacidade de lidar com mudanças, pois nessas situações de 

limite, o desafio é superar o sentimento de impotência que pode subjugar tanto as 

vítimas quanto os socorristas. 

 Abaixo são apresentadas algumas considerações sobre este trinômio 

(socorrista-vítima-público), que vão influenciar diretamente no desenvolvimento das 

operações de salvamento. 

 

Adaptação à altura 

 Todo treinamento de socorristas em alturas deverá iniciar-se por um processo 

de adaptação, que visa dar aos instrutores as condições necessárias para avaliar cada 

aluno, identificando características individuais durante a atividade e preparando os 

mesmos para ganhar altitude ao longo das instruções. 

 Nessa etapa de adaptação, os alunos deverão ser submetidos a atividades em 

altitudes menores, onde deverão conhecer e praticar, exaustivamente, o correto uso 

de cada equipamento e técnica de segurança, visando ganhar a confiança necessária 

antes de realizar as atividades em altitudes mais elevadas. 
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 Importante ainda trabalhar os aspectos psicológicos do aluno, ao deixá-lo 

ciente de todos os riscos envolvidos na atividade, tanto para sua segurança, quanto 

para a segurança da equipe, das vítimas e do público em geral, mas fazendo com que 

o mesmo entenda, na prática, que pode e deve confiar nos equipamentos e técnicas 

ensinadas. 

 No desenrolar dos treinamentos, os instrutores deverão aumentar, 

gradativamente, a altitude, fazendo constante avaliação dos alunos e buscando 

identificar e, principalmente, sanar possíveis problemas, como por exemplo, medo 

extremo de altura, dificuldades em realizar as técnicas, excessos de confiança, 

negligências com a segurança, dentre outros. 

 

Figura 1.1 - Adaptação à altura realizado no “cavalo” do 1º BBM. (Fonte: Comissão) 

 

Bases do socorrista 

 Para realizar um salvamento em altura o bombeiro e a equipe precisam estar 

conscientes de sua capacidade física e técnica, o que nem sempre é fácil, mas 

essencial. A consciência de si diminui a vulnerabilidade diante das situações limites. 

 O equilíbrio emocional permite uma análise mais profunda da emergência e de 

todas as variáveis envolvidas, garantindo uma melhor atuação do bombeiro e, 

consequentemente, maior segurança para ele, a equipe, a vítima e outros. 

 A confiança, em seu próprio potencial mental, físico e técnico, que vem através 

de grandes esforços conscientes, disciplina e paciência, durante a preparação, fará 

grande diferença no desenrolar das operações. A preparação deve buscar a 

padronização das ações, de forma que cada militar envolvido nas operações de 

salvamento tenha conhecimento e segurança de sua atuação especifica dentro de 

todo o socorro. 
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Seção 2 - Desenrolar das operações 

 

 Para que sejam bem desencadeadas todas as operações de Salvamento em 

Altura, os elementos componentes de uma guarnição devem ter conhecimento do 

desenvolvimento ordenado da atuação do socorrista, cuja sequência de etapas será 

a seguinte: 

 

Aviso 

 Etapa de fundamental importância, pois o socorro se inicia nesta fase dentro 

do quartel, sendo a mesma executada em um pequeno espaço de tempo. Constitui-

se de: 

a) Recepção de informações: deve-se nesta fase obter o máximo de informações 

necessárias, a fim de ser fornecida uma visão primária da ocorrência, à equipe de 

salvamento; 

b) Confirmação: é o complemento das informações anteriormente recebidas, 

atentando-se principalmente para a coleta de todos os subsídios que possam facilitar 

a elaboração de um plano de salvamento; 

c) Difusão: sendo o Salvamento em Altura uma atividade que deve ser 

desenvolvida, conjunta e sistematicamente, por todos os integrantes de uma equipe, 

a difusão de informações é de fundamental importância para que todos os pontos de 

vista dos seus integrantes sejam analisados, facilitando desta forma a elaboração das 

técnicas a serem empregadas no salvamento. 

 

Saída 

 A importância nessa etapa baseia-se no dimensionamento da equipe e do 

material a ser empregado, de forma a tornar viável o desenvolvimento das demais 

fases. 

 

Chegada ao local 

 Etapa onde serão coletadas novas informações pré-recebidas na etapa do 

aviso, constituindo-se de: 

a) Reconhecimento: A equipe toma conhecimento das proporções do evento e 

todas as circunstâncias que o envolvem; e 
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b) Análise: São verificados todos os aspectos favoráveis e desfavoráveis para o 

desenvolvimento das operações e a eficiência das técnicas e táticas a serem adotadas 

na execução das mesmas; 

 

Ação sobre o público 

 A ação deve ser executada através do isolamento, preferencialmente pelas 

autoridades policiais (Polícia Militar, Polícia Civil, etc.), que estiverem no local, com o 

apoio material (cabos) da equipe de salvamento. Sabendo-se que o público pode 

influenciar diretamente nas operações, o controle sobre o mesmo facilitará o 

desenvolvimento dos socorros a serem executados pelos bombeiros. 

 

Ação sobre as vítimas 

 É a etapa mais complexa da atuação do socorrista, tendo em vista que vamos 

nos deparar com seres humanos nos mais diferenciados estados físicos e 

psicológicos. Em situações de estresse as pessoas têm reações das mais adversas e 

isso pode influenciar no desenrolar de todo o socorro.  

 

Desfecho 

 Após a conclusão de qualquer operação, torna-se imprescindível uma 

avaliação final dos trabalhos executados e a discussão sobre o que foi executado, a 

fim de que as falhas e os acertos sejam analisados. 
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CAPÍTULO 3 – SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES ENVOLVENDO ALTURA 

 

 

Seção 1 – Introdução 

 

 O acentuado crescimento da construção civil e a consequente verticalização 

nos grandes centros urbanos têm sido responsáveis pelos elevados números de 

vítimas de acidentes, tornando cada vez mais frequentes nos Corpos de Bombeiros 

Militares as ocorrências envolvendo salvamento em altura. Neste tipo de ambiente, as 

ações de resgate de vítimas devem ser executadas com muita cautela e segurança, 

preferencialmente por especialistas da área, profissionais que possuem rotina voltada 

para o treinamento contínuo e conhecimento dos equipamentos, materiais e técnicas 

de salvamento, preponderantes para o sucesso desse tipo de atendimento. 

 A grande maioria dos acidentes envolvendo altura ocorre por falha humana, 

através do excesso de confiança, imprudência, negligência, desconhecimento ou 

pouca familiarização com os equipamentos e, conseqüentemente, uso inadequado 

deles. As operações de salvamento em ambientes elevados, por si só já representam 

um determinado grau de perigo, em razão do ambiente onde se processam. Por este 

motivo, qualquer deslize poderá representar sérias lesões ou até mesmo a morte das 

vítimas envolvidas, ou ainda, dos próprios bombeiros militares empenhados no 

resgate. 

 Para atuar nas operações de salvamento em altura, faz-se necessário a 

observância de alguns princípios basilares de segurança, onde as ações devem ser 

pautadas por requisitos básicos, como por exemplo, a segurança, o tempo resposta e 

o zêlo no trato com o material, devendo a segurança ser adotada em primeiro lugar. 

Ignorar esses princípios pode transformar aqueles que têm a missão de salvar, em 

propensas vítimas.  

 Nas atividades de salvamento em altura, todas as atenções deverão estar 

voltadas para a segurança, sendo um dever e responsabilidade de todos os membros 

da guarnição. Esses procedimentos devem ser seguidos por todas as equipes de 

salvamento, tanto nas operações, propriamente ditas, quanto nos treinamentos.  

 No intuito de minimizar riscos, são estabelecidos alguns procedimentos de 

segurança, que devem ser seguidos por todas as equipes de salvamento, pois a 
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atividade operacional do Corpo de Bombeiros Militar expõe os militares a uma série 

de perigos. Assim, convém a cada membro da equipe, o conhecimento e a 

compreensão dos fatores que podem desencadear um acidente, servindo de base 

para reflexão e mudança de comportamento durante a execução de atividades 

voltadas para o salvamento em altura. 

 

Fatores que podem acarretar um acidente em altura 

 Conferência deficitária dos materiais e equipamentos; 

 Avarias no material; 

 Problemas na ancoragem; 

 Ausência de back-up; 

 Uso de equipamentos e técnicas ultrapassadas; 

 Excesso de confiança; 

 Ausência e/ou uso incorreto de EPI; 

 Descaso com os protocolos de segurança; 

 Falta de prática e/ou treinamento. 

  

 Os cuidados devem ser minuciosamente observados, dentro de cada operação, 

e o conhecimento e atenção aos quesitos de segurança devem ser dotados como 

características básicas de cada socorrista.  

A segurança e proteção são fatores adotados pelos socorristas que visam expressar 

as ações realizadas no intuito de isolar, minimizar, proteger, assegurar e dar 

condições de trabalho ao bombeiro militar e sua equipe, dentro de uma margem de 

risco ou, preferencialmente, sem riscos. 

A segurança é realizada de forma satisfatória quando utilizamos procedimentos, 

materiais e/ou equipamentos que possibilitem a permanência e a realização de 

trabalhos em locais de risco. A falta de atenção, de certa forma, representa perigo 

tanto para a guarnição, quanto para o socorro de um modo geral. 

Importante salientar alguns conceitos básicos de segurança, essenciais para a 

atividade de salvamento em altura, os quais devem ser de conhecimento dos 

bombeiros militares empregados nas operações desta natureza. 
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Seção 2 - Conceitos básicos de segurança 

 

1. Segurança individual: Procedimento adotado pelo bombeiro militar visando 

prevenir, minimizar ou isolar as possibilidades de acidentes em uma operação de 

salvamento em altura, evitando perigo à própria vida. 

2. Segurança coletiva: Conjunto de procedimentos utilizados pelos bombeiros 

militares, no intuito de assegurar a integridade física dos componentes das guarnições 

empenhadas no salvamento, além das vítimas e bens envolvidos na operação. 

A segurança coletiva é determinada a partir da avaliação prévia da situação da 

ocorrência, a partir da qual serão tomadas as decisões de como assegurar a 

realização da operação e manter o controle da situação, preservando a segurança 

dos integrantes da equipe empenhada.  

3. Segurança das vítimas: Ações desenvolvidas pelos membros da guarnição 

(equipe) para preservar a integridade das vítimas, minimizando ao máximo as 

consequências do acidente. 

4. Segurança dos materiais: Medidas executadas pelos bombeiros militares no 

sentido de obter confiabilidade na utilização dos equipamentos. Estão ligadas à 

correta utilização, manutenção e guarda, conforme orientação do fabricante. 

Na segurança dos materiais, se faz importante o conhecimento de alguns aspectos 

dos equipamentos, para o correto desempenho durante o atendimento das 

ocorrências, a saber: 

 Aspecto técnico: Refere-se à forma adequada de se utilizar o equipamento; 

 Aspecto psicológico: Refere-se à confiança adquirida no material, fruto do 

conhecimento técnico, adquirido através dos treinamentos; 

 Aspecto estrutural: Refere-se ao conhecimento da estrutura física e da 

resistência dos materiais utilizados nas operações. 

 

Seção 3 - Princípios gerais de segurança 

  

 Alguns aspectos e/ou condições básicas deverão ser observadas para a 

realização de uma atividade de salvamento em altura, para que o trabalho seja 

executado com o máximo de segurança possível, a saber: 
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Aspectos mentais 

 Em caso de sobrecarga no trabalho ou stress, não realize trabalhos envolvendo 

altura, solicite apoio de outro integrante para executar a atividade prevista; 

 Falta de tranquilidade e nervosismo só atrapalham as operações envolvendo 

altura. Procure se acalmar e se tranquilizar, para então realizar este tipo de trabalho; 

 Em caso de necessidade, solicite ajuda rapidamente e não deixe que a situação 

se agrave; 

 Cheque todos os procedimentos e protocolos de segurança previstos para cada 

ação; 

 A prática e o treinamento contínuo aperfeiçoam e proporcionam confiança, 

minimizando os erros em situações de emergência; 

 

Aspectos físicos 

 Confeccione linhas de segurança ou linhas da vida, mantendo todos os 

bombeiros militares da cena devidamente ancorados; 

 Utilize sempre o EPI correto (capacete, luvas, cinto de resgate ou cadeirinha, 

longe maior e longe menor); 

 Cheque frequentemente todo o seu equipamento, buscando identificar algo de 

errado, que ameace a segurança; 

 

Aspecto de grupo 

 O comandante da operação poderá nomear um componente do grupo ou 

equipe para revisar os procedimentos de segurança antes do início das ações. A 

designação deverá recair sobre um bombeiro militar que possua mais experiência, no 

intuito de minimizar os riscos de acidente na ocorrência. 

 

Aspecto de prioridade 

 Durante o atendimento de determinada ocorrência, alguns bombeiros militares 

adotam como prioridade a segurança da vítima, quando, na verdade, a prioridade 

deveria recair sobre a própria segurança dos militares. Não se pode ignorar sua 

própria segurança em detrimento da segurança da vítima, pois a falha na segurança 

do agente de socorro poderá aumentar o número de vítimas naquela operação. Logo, 
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as ações devem ser desenvolvidas, em primeiro lugar, checando-se a segurança dos 

bombeiros militares e, posteriormente, envidando esforços para o salvamento e 

preservação da segurança da vítima. 

  

Seção 4 - Orientações de segurança 

 

 Quando se trata de ocorrências envolvendo altura, a atenção deve ser 

redobrada. Afinal, qualquer imprevisto ou falha pode representar um acidente sério, 

na maioria dos casos fatal, ainda mais quando ações envolvem o salvamento de 

vítimas presas ou acidentadas. Para tanto, seguem algumas regras e orientações 

importantes para se garantir a segurança nas operações de salvamento em altura. 

 Não permita que os equipamentos e as ações sejam avaliados por apenas um 

membro da equipe de salvamento, sem a supervisão dos colegas de trabalho (regra 

dos seis olhos). Inicialmente, cheque primeiro, de forma individual, depois permita a 

conferência pelo seu companheiro mais próximo e, por fim, outra revisão pelo 

comandante da guarnição. 

 A checagem e avaliação dos equipamentos deve ser realizada de forma anterior 

e posterior ao trabalho em altura. 

 Não altere os procedimentos e protocolos operacionais sem prévio 

conhecimento e avaliação dos integrantes da guarnição. 

 Todas as amarrações e fixações dos equipamentos devem ser conferidas pelos 

integrantes da guarnição. 

 Sempre trabalhar com linha da vida, quando o trabalho for realizado em 

ambientes como peitoris de janelas ou parapeitos dos edifícios, onde o bombeiro 

militar deve sempre estar ancorado a um ponto fixo. 

 Os elementos da guranição, empenhados no controle de velocidade dos cabos 

de descida, o "segurança", devem manter atenção total, portar EPI necessário, e 

posicionar-se de modo adequado, para dar suporte e segurança durante as ações de 

resgate. 

 Evitar interferência da vítima no processo de salvamento 
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Seção 5 - Inspeção de material 

 

 Os materiais utilizados nas operações envolvendo salvamento em altura são 

submetidos a um grau de esforço muito elevado durante as operações. Por essa razão 

e, levando-se em conta o risco envolvido neste tipo de atividade, a inspeção nos 

materiais e equipamentos deve ser realizada de forma minuciosa e com frequencia.  

Para tanto, orienta-se que as Unidade Operacionais adotem dispositivo de controle de 

uso dos materiais de Salvamento em Altura, conforme Norma Operacional n. 09 de 

21 de maio de 2013, por meio de registro em documento próprio, contendo data de 

aquisição, data de uso e atividade na qual os materiais foram utilizados (ocorrências, 

intrução, etc.). 

 Ao final de cada operação, os materiais devem ser checados e, havendo 

identificação de danos, avarias ou dúvidas quanto à real capacidade de trabalho e 

resistência, esses equipamentos devem ser substituídos por outros em condições 

ideiais de funcionamento. 

 

Cuidados com cabos/cordas 

 Os cabos podem ser considerados como os principais materiais de trabalho 

dos bombeiros militares, durante uma operação envolvendo salvamento em altura. 

Nos cabos estão depositadas a confiança e a segurança dos profissionais nas 

ocorrências, deles dependendo a própria vida dos bombeiros. Sendo assim, os 

cuidados com esse equipamento devem ser redobrados e observados a todo instante, 

pois a segurança no salvamento em altura está estritamente ligada ao seu estado de 

operação. 

 Para tanto, alguns cuidados básicos com os cabos devem ser adotados pelas 

equipes do salvamento, a saber: 

 Evitar contato com substâncias derivadas do petróleo (hidrocarbonetos) e ácidos 

em geral; 

 Evitar contato com areia, tendo em vista conter partículas que podem se alojar 

entre as fibras dos cabos, podendo causar danos ao material; 

 Evitar o contato com "quinas" ou arestas vivas, pois o tensionamento dos cabos 

durante as operações fará com que a parte em contato se danifique, o que poderá 

comprometer seu uso futuro, pela natureza do trabalho. Quando não houver a 

possibilidade de se realizar o trabalho sem o contato com arestas vivas, a proteção 
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dos cabos poderá ser realizada atraves de mangueiras, já inutilizadas pelo Corpo de 

Bombeiros, também denominadas de "capichamas". 

 

Figura 5.1 – Material protegido por capichama. (Fonte: Comissão) 

 

 A inspenção nos cabos deverá ser realizada também durante a passagem do 

serviço. Os bombeiros militares que entram de serviço devem submeter os cabos a 

exames visuais e de tato, para tentarem identificar algum problema, de que possa 

ocasionar perigo em caso de uso; 

 Outro ponto importante, diz respeito a forma de acondicionamento e transporte 

dos cabos. Orienta-se que os cabos sejam acondicionados de tal forma que facilmente 

desfeitos e proporcionem agilidade durante o atendimento à ocorrência, podendo ser 

utilizado o formato em "8", método coroa, corrente, dentre outros, devendo o 

transporte ser realizado em mochilas próprias para esse tipo de material. 

 Evitar o uso de cabos de salvamento para atividades como corte de árvore, 

reboque de automóveis ou qualquer outra atividade para a qual não foi destinado; 

 Não deixar cabos tensionados por um longo período de tempo, o que poderá 

compremeter seu tempo de uso; 

 Evitar pisar nos cabos de salvamento, pois as partículas presentes nos solados 

dos calçados poderão penetrar na "capa" dos cabos e iniciar um processo 

cisalhamento; 

 Sempre que os cabos precisarem ser lavados, utilizar sabão neutro com água 

(sem soda), devendo ser secados à sombra e em local arejado. Nunca deixar o cabo 

exposto ao sol ou mau tempo, nem acondicionar ou guarda-lo molhado. 

 Procure sempre seguir as orientações do fabricante, quanto à manutenção e 

utilização dos cabos. Assim, é sempre importante a guarda e leitura dos manuais dos 

equipamentos. 



39 
 

Cuidados com mosquetões e descensores tipo 8 

 Os mosquetões e os descensores tipo 8 também são equipamentos essenciais 

para os trabalhos envolvendo altura. Apesar de existirem diversos equipamentos 

automáticos e modernos, que podem desempenhar as suas funções, eles são mais 

acessíveis devido ao baixo custo e facilidade de uso.  

 Esses materiais, como os demais, necessitam de cuidados dos operadores 

para que mantenham suas funções estruturais com segurança, podendo ser citadas 

as seguintes: 

 Nunca abandone os materiais soltos, sem segurança ou supervisão de outra 

pessoa. Eles podem ser pisoteados, lançados contra arestas ou paredes e ocasionar 

danos em sua estrutura, além de causar ferimentos em outras pessoas; 

 Evite bater ou deixar que o equipamento caia no chão, pois a queda ou o choque 

desses materiais pode danificar suas estruturais. Trinacas internas poderão surgir, 

não sendo possível visualizá-las externamente, apenas através de testes, 

submetendo os equipamentos a raio-x poderão ser identificadas. Logo, em caso de 

quedas bruscas, os equipamentos devem ser retirados de uso para não comprometer 

a segurança nas operações. 

 Durante o uso dos equipamentos nas operações, opte pela montagem de um 

palco de ferramentas/equipamentos, para que todos eles fiquem dispostos de forma 

visível e sejam usados de acordo com a necessidade e, na medida em que forem 

usados, retornem ao palco de ferramentas para controle. Com isso, a guarnição 

demonstra organização do cenário da ocorrência e evita o extravio dos materiais.  

 Mantenha os mosquetões e descensores utilizados nas atividades de 

salvamento separados dos demais, utilizados para tração de árvores, retirada de 

animais, etc. 

 Mantenha os mosquetões limpos e levemente lubrificados; 

 Siga sempre as orientações do fabricante. 

 

Seção 6 - Sistemas de segurança 

 

 Os sistemas de segurança em operações envolvendo salvamento em altura 

são focados, basicamente, na proteção contra quedas. Para compreender melhor 
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esses sistemas, torna-se necessária a apresentação de alguns conceitos básicos 

sobre o assunto. 

 

Força de Choque (FC) 

 Denomina-se força de choque aquela transmitida ao bombeiro militar durante a 

retenção de sua queda. Por ocasião da queda, ocorre o acúmulo de energia cinética, 

proporcional à altura de sua queda, ou seja, quanto maior for a altura da queda, maior 

será a energia cinética acumulada durante o impacto e mais dura será a queda, pois 

haverá menos corda para amenizá-la. A fórmula para seu cálculo é Força (F) igual à 

raiz quadrada de 2 multiplicado pelo peso do escalador, constante de elasticidade da 

corda e Fator de Queda (FQ). 

 

Figura 6.1 – Fórmula do cálculo da Força de Choque 

 

O que nos permite fazer algumas considerações importantes: 

1 – A força máxima de choque depende da corda (marca, modelo, tempo de uso e 

etc). Duas cordas diferentes podem exercer forças diferentes para quedas exatamente 

iguais. 

2 – Esta força é proporcional a raiz quadrada do peso do bombeiro militar. Quanto 

mais pesado é o guia, maior é a força exercida pela corda. 

3 – A força máxima não depende diretamente da distância que o bombeiro militar cai, 

mas sim de uma relação entre esta distância e o comprimento disponível de corda. 

Ou seja, cair 1 metro de altura com 2 metros de corda até o participante é o mesmo 

que cair 10 metros com 20 metros de corda, pois em ambos os casos FQ = 0,5. 

4 – O maior valor que a grandeza Q pode atingir numa ascenção do tipo descrito aqui 

é 2, que corresponde a uma queda em que o bombeiro militar não colocou nenhuma 

proteção entre ele e a saída de uma parada. 

5 – Ao contrário do que as pessoas normalmente pensam, o fator de queda 2 não 

implica em uma força duas vezes maior que um fator de queda 1. A força é 

proporcional à raiz quadrada do fator de queda, o que quer dizer que uma queda de 

fator 2 produz uma força aproximadamente 41% maior que uma queda de fator 1 (a 

raiz quadrada de 2 é cerca de 1,41). Ainda nesta mesma linha de raciocínio, uma 
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queda de fator 0,5 não produz metade da força, e sim uma força cerca de 30% menor 

que uma queda de fator 1. 

 A equação apresentada acima é um modelo aproximado para a queda do 

bombeiro militar, pois não levou em consideração, entre outras coisas, a variação de 

energia potencial do deslocamento da "mola". Mesmo com estas restrições as 

equações acima podem ser utilizadas para nos dar uma boa idéia quantitativa da força 

de choque em um pior caso. 

 Os dispositivos de segurança nas operações de salvamento em altura 

(cabos/cordas, ancoragens, sistema de freio e segurança de outro bombeiro) têm a 

função principal de absorver parte dessa força. No entanto, a força absorvida pelo 

bombeiro que sofreu a queda não pode chegar a 12 KN, limite máximo suportado pelo 

corpo humano. 

  

Fator de Queda (FQ) 

 Os riscos de queda são assuntos importantes que os bombeiros militares 

devem dominar durante os trabalhos envolvendo salvamento em altura. A severidade 

de uma queda depende de alguns fatores, como a massa do operador (com seu 

equipamento), altura da queda e a posição do bombeiro em relação à ancoragem. 

 Massa do operador: Quanto maior a massa, maior a quantidade de energia 

dissipada durante uma queda; 

 Altura da queda: Quanto maior a altura da queda, maior será a quantidade de 

energia dissipada, além do risco de choque em obstáculos durante a queda; 

 Posição em relação à ancoragem: Quando o bombeiro militar se encontra acima 

do seu último ponto de ancoragem, a severidade da queda aumenta. A noção de fator 

de queda é, por vezes, utilizada para descrever a posição do trabalhador em relação 

à ancoragem e a severidade da queda.  

 Essas noções são adaptadas às situações de ascenção, através dos sistemas 

de restrição e sistemas de posicionamento, com a utilização de um longe em uma 

corda dinâminca. No sistema de restrição, o objetivo é impedir que o tabalhador evolua 

em zonas consideradas perigosas. Assim, o espaço de trabalho é delimitado, para 

impedir que o operador entre numa zona que apresente risco de queda.  

 No sistema de posicionamento do trabalho, há apoio para o bombeiro militar, 

permitindo seu posicionamento com precisão, em apoio ou suspensão. Nesse sistema 

não há a concepção para travamento de quedas, onde o operador deve permanecer 
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em tensão no seu sistema de posicionamento. Nesse sistema, há a possibilidade de 

completar com o sistema de travamento de quedas, de forma paralela. 

 Outro sistema, o travamento de quedas é um dispositivo de segurança adotado, 

independentemente do modo de progressão ou de posicionamento de trabalho, e que 

não impede a queda livre. Ele tem o papel principal de realizar o travamento, limitando 

a força de choque atribuída ao utilizador do sistema, devendo ser utilizado prevendo 

uma altura de queda. 

 Além disso, o travamento de quedas reduz a distância necessária ao 

travamento, absorve a energia de queda para limitar os esforços transmitidos ao corpo 

humano, durante uma queda, e mantém a vítima numa posição adaptada, para limitar 

os efeitos da suspensão inerte.  

 

 

Figura 6.2 – Trava quedas. (Fonte: Petzl. Disponível em: 
<https://www.petzl.com/IT/it/Professionale/Principi-generali-di-lavoro-in-quota>.  

Acesso em: 12 nov. 2017) 
 
 

Fator de Queda (FQ), portanto, é o resultado obtido dividindo-se a distância de uma 

queda (DQ) pelo comprimento da corda (CC), talabarte ou auto-seguro, que absorveu 

o impacto da queda. Ou seja, através da fórmula (FQ=DQ/CC), obteremos um 

determinado valor, que geralmente estará entre 0 e 2. 

 

 

Figura 6.3 – Fórmula do Fator de Queda. 

 

FQ = DQ 

        CC 
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Figura 6.4 – Fator de queda zero: risco mínimo. (Fonte: PMESP, 2017) 

 

 Sempre que obtivermos o fator de queda igual ou próximo de zero, possui 

indicativo de que haverá menor incidência da força do impacto no corpo do homem, 

sinal deque é a condição mais segura para o trabalho em altura. 

 

 

Figura 6.5 – Fator de queda um: risco moderado. (Fonte: PMESP, 2017) 

 

 Na medida em que o fator de queda for igual a 1 ou próximo desse valor, 

teremos o rompimento dos sistemas absorvedores do impacto e a ocorrência de 

lesões e contusões no corpo do homem. A maioria dos fabricantes de cadeirinhas, 

cintos, talabartes e cordas, determinam que, quando ocorrer uma queda de fator 1, 
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todos os equipamentos envolvidos na absorção desse impacto sejam retirados de uso 

e destruídos, pois podem não suportar uma nova queda. 

 

Figura 6.6 – Fator de queda 2: risco grave. (Fonte: PMESP, 2017) 

 

 Sempre que nos depararmos com um fator de queda igual a 2, teremos o 

rompimento dos absorvedores de impacto, além da ocorrência de lesões graves, 

contusões e, até mesmo, rompimento de órgãos, gerando quadros graves de 

hemorragia interna. Assim como no fator 1, todos os equipamentos envolvidos na 

absorção devem ser retirados de uso e destruídos, por não suportarem uma nova 

queda. Esta é a situação mais perigosa a que um bombeiro militar pode se expor, o 

que exige uma análise mais criteriosa para minimizar o risco de ocorrência de queda 

ou prever um sistema eficiente de absorção desse impacto.  

 Estudos mostram que em um fator de queda 2, para um homem que pesa em 

média 100 Kg, sem sistema de absorção de impacto, ou seja, impacto estático, a força 

gerada durante uma queda pode chegar a 2.000 Kg. Sabendo-se que o corpo humano 

suporta, em média, 1.200 Kg, sem que ocorra lesões, o caso mencionado acima seria 

suficiente para acarretar graves lesões na vítima da queda. 

 Vale ressaltar que na atividade escalada, as quedas ocorrem com frequência, 

porém, os escaladores sempre trabalham com o fator de queda zero, além de utilizar 

a corda dinâmica para essas atividades, que absorve parte do impacto gerado pela 

queda. 
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 Portanto, nas operações envolvendo salvamento em altura, sempre trabalhe 

com a ancoragem na altura do umbigo ou peito, pois, dessa forma, o socorrista 

garante um fator de queda abaixo de 1.  

 

Seção 7 – Síndrome do Arnês  

 

Manter-se suspenso por um cinto de segurança, cinto de resgate ou uma linha 

de vida depois de uma queda tem riscos, especialmente se a assistência de resgate 

não for feita de forma rápida e eficiente, esta situação, chamada de "Síndrome de 

Arnês" pode ser muito grave se as ações não forem tomadas. 

O referido problema foi estudado inicialmente após a morte de vários 

espeleologistas que abandonaram os métodos tradicionais de escalada que utilizavam 

escadas, pelo método que utilizava apenas cordas e passava longos períodos em 

suspensão. No início dos anos 80, a publicação de óbitos em indivíduos 

aparentemente saudáveis, principalmente relacionada à espeleologia e que foram 

encontrados mortos suspensos em cordas, sem trauma aparente, intrigou vários 

investigadores. 

A falha no sistema circulatório ocasionado pela compressão das fitas do 

cinturão de segurança tipo pára-quedista, devido longos períodos em suspensão em 

trabalhos de Alpinismo Industrial ou após ter a queda retida e encontrar-se suspenso 

pelo sistema de segurança contra quedas, foi inicialmente chamado de Síndrome do 

Boudrier, mas algumas literaturas tratam como choque ortostático ou trauma da 

suspensão e no Brasil popularizou-se como Síndrome da suspensão ou Síndrome de 

Arnês. 

Síndrome Arnés é uma condição que requer a combinação de dois fatores para 

a sua aparência: a imobilidade e a suspensão em uma corda. O primeiro, pode 

ocorrer tanto com pessoas inconscientes ou conscintes com estado de exaustão, o 

que pode ocorrer devido a suspensão a partir do cinto ou corda (segundo fator 

necessário). 

Esta situação faz com que ocorra uma acúmulo de sangue nas pernas (cerca 

de 60% do volume corporal) por uma falha no retorno venoso, o que significa menos 

deslocamento de sangue para o coração para manter adequadamente os órgãos 

vitais. Rapidamente, a vítima pode perder a consciência chegando a óbito nos casos 

mais graves. 
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Estudos posteriores demonstraram outras peculiaridades. Os membros 

inferiores comportam cerca de 20% do volume circulatório e sob circunstâncias 

normais o retorno deste volume ao coração é favorecido pelo sistema valvular venoso 

e pelo mecanismo "vis a tergo", ou popularmente bomba muscular. Uma pessoa em 

suspensão inerte, independente do cinto utilizado, fica com este volume represado 

nos membros inferiores. Esta situação é semelhante a um choque circulatório classe 

2 (15 - 30%) e as reações fisiológicas posteriores tendem a agravar o quadro, levando 

uma pessoa rapidamente à inconsciência. 

 

Principais Sinais e Sintomas 

São sinais e sintomas relacionados à suspensão inerte em cintos de segurança, 

estes podem começar já após o segundo minuto de suspensão após a imobilidade:  

1. Formigamento, Amortecimento;  

2. Tonturas, Náuseas, Hipertermia, Inconsciência;  

3. Represamento de volume circulatório nos membros inferiores, resultando 

varias complicações (choque circulatório, reações fisiológicas, entre outras); 

4. Redução do volume de sangue (comprime veias e não artérias);  

5. Obstrução do fluxo sanguíneo evita retorno venoso; 

6. Coração fica sem sangue;  

7. Redução de função do miocardio;  

8. Acúmulo de sangue nos membros;  

9. Tempo resposta; 

10. Traumas irreversíveis, óbito. 

 
 

Figura 7.1 e 7.2 – Vítima inconsciente. (Fonte: Comissão) 
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Situação hipotética de uma pessoa consciente em situação de “Síndrome de 

Arnês” 

A tabela abaixo mostra a evolução dos sintomas da Síndrome de Arnês de uma 

pessoa em atividade de altura. 

TEMPO POSIÇÃO PULSO OSERVAÇÕES 

0 min Em pé 93 --- 

02 min Pendurado 93 Formigamento em ambos os pés; 

03 min Pendurado 109 --- 

05 min Pendurado 109 Endurecimento dos quatro membros 

05min 30 

seg 
Pendurado --- 

Hiperpnéia, acompanhada de calor na 

cabeça; 

06 min Pendurado --- 
Sensação de mal estar eminente, 

impossibilidade de mudar de posição; 

07 min Pendurado --- 
Perda de consciência seguida de 

bradicardia 

07 a 13 min Solto --- --- 

13 min Deitado --- Persistência a bradicardia 

25 min Deitado 90 Normalidade 

32 min Sentado 80 Normalidade 

34 min Em pé 100 Normalidade 

Tabela 7.1 – Situação hipotética de uma pessoa consciente em situação de “Síndrome de Arnês”  

 

Fase do Resgate - Tratamento da Síndrome de Arnês 

Como ja dito anteriormente, a síndrome da suspensão ou síndrome de arnês é 

uma patologia que só desenvolve quando a vítima está suspensa e imóvel. O primeiro 

objetivo terapêutico é resgatar a vítima viva. O resgate deve ser rápido e antes de 

qualquer outra manobra. 

1. Depois de soltar o cinto, colocar o indivíduo em posição fetal (20 a 40 min.) e depois 

posição horizontal;  
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Figura 7.3 – Vítima em posição fetal  
(Fonte: Comissão) 

Figura 7.4 – Vítima em posição horizontal 
deitada (Fonte: Comissão) 

 

 

2. Caso necessário encaminhar para hemodiálise;  

3. Quando se aproximar da vítima colocá-la numa posição ventral para melhor 

circulação do sangue;  

  

Figura 7.5 – Vitima em Posição Ventral.  (Fonte: Comissão) 

         4. Elevar os membros inferiores e sacudi-los. 

 
 

Figura 7.6 – Elevação e Movimentação de Membros Inferiores. (Fonte: Comissão) 
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Fase Intra-hospitalar – Tratamento da Síndrome de Arnês 

Cuidados críticos devndo monitorar os sinais vitais e tratar patologias 

associadas que podem comprometer a vida do paciente: insuficiência renal por 

rabdomiólise, politraumatismos, etc. Garroteamento (compressão) provoca edema 

que pode lavar à isquemia liberando toxinas (acidose) provocando à insuficiência renal 

causando trombose venosa e consequente embolia pulmonar devido as acidez nos 

músculos. 

Quantidade de sangue em nosso corpo = 7% de nossa massa corporal; 

 

 
Indivíduo normal 

Indivíduo com Síndrome de 

arnês 

Pernas Braços Pernas Braços 

Quantidade 

de sangue 
300ml 150ml 1,5L 750ml 

Tabela 5.1 - Indivíduo de 70 Kg com aproximadamente 5L de sangue  

 

A necrose, que uma possível evolução do processo de compressão dos 

membros, é a manifestação final de uma célula que sofreu lesões irreversíveis. O 

conceito de morte somática envolve a "parada definitiva das funções orgânicas e dos 

processos reversíveis do metabolismo". A necrose é a morte celular ou tecidual 

acidental em um organismo ainda vivo, ou seja, que ainda conserva suas funções 

orgânicas. Vale dizer que é natural que a célula morra, para a manutenção do 

equilíbrio tecidual. Nesse caso, o mecanismo de morte é denominado de "apoptose" 

ou "morte programada". 

Morte celular: 

1. células da cabeça: 3 minutos s/ sangue; 

2. células do coração: 4 minutos s/sangue; 

3. células musculares: 30 minutos s/ sangue. 
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CAPÍTULO 4 – TIPOS E ESTRUTURAS DE CORDAS UTILIZADAS NO CBMGO 

 

 

Seção 1 – História das cordas 

 

 As Cordas desempenharam um papel importante na evolução da civilização 

humana, acompanhando há séculos seu progresso. Sua utilização colaborou para a 

construção de vários monumentos e marcos arquitetônicos pelo mundo, além de 

grandes expedições geográficas, como o Coliseu de Roma, a decoração da Capela 

Sistina, a conquista do K2 e a exploração de cavernas por todos os continentes. 

Apesar de sua importância, dificilmente a corda é citada entre as grandes invenções 

que revolucionaram a história da humanidade, como a roda ou a escrita. 

 Certamente, a corda mereceria um lugar de maior destaque no topo das 

invenções, pois sem a corda e suas diversas possibilidades de aplicação, trabalhos 

como a captura e domesticação de animais, navegação, transporte de mercadorias, 

levantamento de pesos, seriam bem desgastantes e demorados, bem como o arco e 

flecha, a polia e o machado não teriam existido. As primeiras cordas rudimentares de 

que se tem conhecimento, feitas com fibras e pele, remontam há quase 20 mil anos 

atrás. Porém, foram os antigos egípcios, como demonstram algumas inscrições feitas 

nas tumbas dos faraós, os primeiros povos a confeccionarem as cordas que, em 

muitos aspectos, eram similares às atuais, compostas a partir de fibras do papiro, 

trabalhado e trançado ao redor de um bastão. 

 

Figura 1.1 – Corda tecida por marinheiros egípcios cerca de 3.500 anos atrás. (Fonte: B.U. Bridge. 
Disponível em: <https://www.bu.edu/bridge/archive/2005/03-18/archaeologist.html>. Acesso em 28 

nov. 2017) 

 

 Foi justamente ao longo do rio Nilo que se desenvolveram também as primeiras 

e importantes aplicações mecânicas das cordas que, possivelmente, foram 
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determinantes durante o processo de construção das pirâmides. Outras civilizações, 

da América à Ásia, recorreram a tendões e intestinos de animais, crina de cavalo, 

folhas e arbustos da bétula, do zimbro e do salgueiro ou mesmo de cabelos humanos, 

para produzir cordas similares às atuais. 

 

Figura 1.2 – Sparto - Ammophila littoralis. (Fonte: Monte Linas. Disponível em: 
<http://www.montelinas.it/florasarda/291-2-sparto-pungente.htm>. Acesso em 28 nov. 2017) 

 

 O próximo passo foi dado pelos gregos e romanos, na região do mar 

mediterrâneo: ambos, na realidade, utilizaram o linho, o “sparto” (gramínea do 

mediterrâneo) e o cânhamo (Cannabis sativa), os quais descobriram que suas 

propriedades poderiam ser empregadas em amarrações, nas mais diversas 

possibilidades. Assim, dos caules dessas plantas se obtém fibras resistentes e 

flexíveis, as quais, ao receberem o tratamento adequado, podem ser torcidas sobre si 

mesmas e submetidas a tensões até formarem barbantes ou cordas.  

As cordas tornaram-se instrumentos indispensáveis, não só em terra (onde serviam 

para dar movimento a moendas e polias, para embalar, arrastar, sustentar e elevar), 

como também a bordo dos barcos. 

 

Figura 1.3 – Adriças de Navio. (Fonte: pxhere. Disponível em:  
<https://pxhere.com/ja/photo/638405>. Acesso em 28 nov. 2017) 
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 Desde o final da idade média, com a difusão do comércio por mar, a cordoaria 

se tornou uma atividade estratégica em toda a Europa. Com o desenvolvimento da 

indústria, a fabricação de cordas também recebeu melhoras significativas tornando-

as mais resistentes e longas. As primeiras máquinas possibilitaram produzir cordas 

cada vez mais resistentes, chegando a comprimentos de 300 metros (para cordas 

mais longas se recorria à assim chamada entrançadura: um sistema que permitia unir 

duas cordas que dobravam de diâmetro na união). Na Inglaterra, foram fundadas 

dezenas de cordoarias, o que levou a coroa inglesa a criar, em 1328, o Ministério das 

Cordas. 

 Graças ao cânhamo que crescia em abundância na ilha, os artesãos britânicos 

conquistaram o monopólio em uma vasta área da Europa e puderam, durante muitos 

anos, se manter como grandes produtores no velho continente. O cânhamo não foi 

substituído até os primórdios de 1800. Não obstante fosse necessário tratá-lo com 

betume, para poder torná-lo resistente à água do mar, evitando assim seu 

apodrecimento, o cânhamo se revelou a melhor fibra em muitas aplicações. 

 Em 1830, uma fibra que se obtêm de uma planta tropical (sisal), o agave (Agave 

siciliana), veio substituir o cânhamo nas aplicações náuticas: ambas possuíam uma 

alta tenacidade e uma elasticidade entre 1,5 e 4 %, mas o sisal reagia melhor a água 

salgada. Como opção ao sisal poderia ser usado o algodão, o qual fornecia cordas 

melhores para serem manuseadas, enquanto o sisal, mais econômicas. 

 Mas a verdadeira revolução no século XX, ocorreu com a introdução dos 

materiais sintéticos, derivados do petróleo ou do carvão (polietileno, polipropileno, 

poliéster e náilon ou nylon). A partir daí as cordas se tornaram, cada vez mais, um 

item de concentração de tecnologia capazes de absorver cada vez mais carga (como 

as fibras poliamídicas usadas em cordas de escalada), ou mesmo na resistência à 

abrasão e aos agentes químicos e atmosféricos (como o polipropileno, utilizado na 

atracação de navios). A elasticidade destas fibras, atualmente, pode superar os 20% 

e, diferentemente do cânhamo, não retêm água, podendo até flutuar. 

 Nos últimos anos, pesquisadores das grandes multinacionais criaram materiais 

para a produção de cordas de características extremas. Estes materiais são o kevlar, 

twaron e dyneema. Uma corda construída com estes materiais (usados também na 

confecção de coletes à prova de balas), possui uma resistência similar à do aço, 

levando-se em conta uma mesma seção, enquanto que em paridade de peso, a corda 

http://www.life.uiuc.edu/plantbio/263/FIBERS.html
http://www.life.uiuc.edu/plantbio/263/FIBERS.html
http://www.conquitex.com.br/escalada.htm
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se torna até dez vezes mais resistente. As cordas feitas com dyneema, por exemplo, 

um polietileno patenteado pela holandesa Dsm e empregado, entre outras coisas, 

para ancorar plataformas de petróleo em águas profundas, podem suportar centenas, 

e até milhares de toneladas de carga. Além do que, são materiais que suportam 

agentes ácidos e descargas elétricas, possuindo uma elasticidade muito reduzida e, 

como no caso do kevlar (uma fibra para-aramídica produzida pela americana DuPont), 

não se fundem com o calor, mas se decompõem à temperatura de 500ºC. O único 

inconveniente dessas novas fibras parece ser, pelo menos neste momento, seu 

elevado custo. 

 

Seção 2 - Generalidades 

 

 Podemos assegurar que, dentro da cadeia de segurança, a corda é o elemento 

mais importante para o bombeiro nas atividades de salvamento em altura, por este 

motivo, realizaremos uma abordagem mais detalhada sobre este material. Como já 

descrito, as indústrias modernas disponibilizam atualmente produtos têxteis de alta 

tecnologia e grande resistência, unindo versatilidade à capacidade de absorção de 

energia, graças a sua elasticidade, que se traduz em maior comodidade e segurança. 

 A oferta de cordas possui ampla diversidade, com comprimentos, diâmetros e 

tratamentos diferentes, pois existem cordas específicas para várias necessidades. É 

importante um bom assessoramento para escolher uma corda de acordo com as suas 

necessidades ou pretensões. As cordas utilizadas nos serviços de salvamento são 

consideradas pelos seus fabricantes e pela normatização internacional que as 

controlam, coma cordas para atividades profissionais (industriais) ou como cordas de 

resgate. Essas cordas possuem bitolas superiores a 11 mm, chegando até 13 mm, 

sendo caracterizadas basicamente em estáticas ou semi-estáticas, pela sua 

diferenciação de elasticidade. 

 Assim, o emprego das cordas e sua classificação possuem normatização 

internacional, as quais indicam o seu uso apropriado conforme sua elasticidade, 

diâmetro e material que foi produzido. 

 

Seção 3 – As cordas no serviço de bombeiros 

 

 As cordas representam o elemento básico do salvamento em altura, tanto que 
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encontramos diversas literaturas internacionais que utilizam a expressão “resgate com 

cordas” (rope rescue). Na maior parte das vezes, a corda representa a única via de 

acesso à vítima ou a única ligação do bombeiro a um local seguro, razão pela qual 

merece atenção e cuidados especiais.  

 Visto a importância de uma corda na atividade de salvamento, bem como os 

riscos inerentes à essa atividade, os americanos, através da N.F.P.A. (National Fire 

Protection Association), determinaram como carga de resgate o valor de 600 lbsf ou 

aproximadamente 270 kg, que considera dois homens pesados mais equipamentos. 

Como adotam um fator de segurança de 15:1, a norma americana 1983 da N.F.P.A. 

exige para as cordas de resgate (uso geral) uma resistência mínima a ruptura de 9.000 

lbsf ou aproximadamente 40 kN (4.000 kg). 

 

Seção 4 – Cordas: Conceitos e especificações 

 

 A literatura referente a origem das cordas é ampla e, de forma geral, 

conceituam corda como sendo o conjunto de fibras torcidas ou trançadas, dentro ou 

não de uma capa, que forma um feixe longitudinal e flexível, resistente a determinada 

tração. As cordas para o uso nas operações de salvamento necessitam apresentar as 

seguintes características: 

a) Máxima resistência à tração; 

b) Máxima resistência ao atrito; 

c) Máxima flexibilidade; 

d) Mínimo peso;  

e) Mínimo deterioramento; 

f) Impermeabilidade. 

 

Cordas auxiliares ou cordeletes 

 Com bitolas inferiores a oito milímetros, chegando até uma dimensão mínima 

de emprego, que vem a ser de 6 mm, porém, outras bitolas poderão ser encontradas 

chegando até 3 mm. Esses cordeletes, quando empregados em conjunto com cordas 

de bitolas diferentes, têm como finalidade auxiliar progressões verticais. Cordeletes 

também são chamados de cabinhos, cabinhos para prussik, etc. 

 



55  

 

Figura 4.1 – Aplicação do Cordelete. (Fonte: Trilha RJ Clube. Disponível em:  
<http://www.trilhasrj.com.br/integra_colunistas.php?secao=colunistas&id=48>. Acesso em 28 nov. 

2017) 

 

Cordas simples 

 São cordas com bitolas entre 11 e 12,5 mm, empregados dentro das atividades 

profissionais (pelo bombeiro), sabendo-se, porém, que em muitas atividades 

empregamos cordas de 12,5 mm duplas ou dobradas, pois os mesmos passam a 

trabalhar sob tensão e com cargas, onde a razão principal é assegurar o melhor 

desempenho durante a realização de atividades, buscando viabilizar maior segurança 

e, principalmente, aumentar a sua resistência dentro do trabalho executado. 

 

Figura 4.2 – Corda Simples. (Fonte: Climb Clean) 

 

Cordas duplas 

 Possuem bitolas que podem variar entre 8mm e 10,5 mm, onde sua utilização 

passa a ser permeada (dobrada) ou dupla, aumentando a sua massa para facilitar a 

frenagem; essas cordas não são empregadas nas atividades profissionais de 

bombeiros. 

 

Elementos que constituem uma corda 

a) Fibras: unidade básica da constituição de uma corda 

b) Fios: conjunto de fibras torcidas, trançadas ou unidas entre si 

c) Camada ou cordão: é formado através da união dos fios 

d) Cordas: conjunto de camadas de cordões torcidos ou trançados para sua 

formação 
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Figura 4.3 – Elementos de uma corda. (Fonte: Adaptado de My Personal Trainer. Disponível em: 
<http://www.my-personaltrainer.it/strappo-muscolare.html>. Acesso em 15 out. 2017) 

 

Cordas de fibras vegetais 

As fibras vegetais são muito curtas, por isso são trançadas, sendo utilizados na 

sua confecção materiais como algodão, sisal e cânhamo. Como fator negativo, estas 

cordas podem perder condição de uso sem apresentar sinais externos. Possuem 

ainda a desvantagem de serem pesadas, principalmente quando molhadas, não são 

muito elásticas, apodrecem com muita facilidade e devem ser armazenadas 

cuidadosamente. São cordas que atualmente são empregadas nos treinamentos 

físicos, nos serviços de elevação de cargas e atividades de pouco risco. As cordas de 

fibra vegetal foram quase que totalmente substituídas por cordas de boa resistência 

ao desgaste. 

 

Figura 4.4 – Corda de fibra vegetal. (Fonte: NGUYEN UT. Disponível em: 
<http://luoinguyenut.com/san-pham/day-cac-loai/day-cau-hang.html>. Acesso em: 28 nov. 2017) 

 

Cordas de fibras animais 

 São cordas trabalhadas com fibras extraídas de animais, tais como: seda, crina 

e couro. Possuem seu comprimento dependendo do tamanho da fibra encontrada. 

São cordas raras, caras e quase não são utilizados nos serviços de salvamento, com 

exceção do couro que é utilizado na confecção de laços para captura de animais. 
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Cordas de fibras minerais 

 São constituídas por substâncias derivadas do petróleo e do carvão, divididas 

em fibras sintéticas, aço e carbono. Normalmente, são cordas altamente resistentes 

em qualquer operação e de grande confiabilidade aos que a empregam. São 

seguimentos de fios metálicos (aço ou arame), normalmente torcidos ou enrolados em 

feixes. Sua resistência varia de acordo com o seu diâmetro (bitola), com o objetivo de 

ser empregado em trações e içamentos de objetos de peso elevado. 

 

Cordas de fibras sintéticas 

 São constituídas de substâncias derivadas do petróleo ou carvão. Possuem 

fibras longas, podendo chegar ao comprimento da corda, sendo as fibras mais comuns 

as de polipropileno, poliamida, poliéster, polietileno e aramida. São cordas utilizadas 

nas atividades de salvamento, devido às características de resistência à tração, ao 

atrito, impermeabilidade e, consequentemente, durabilidade. A característica da corda 

dependerá tanto do tipo e qualidade da fibra como de sua estrutura (trançada ou 

torcida). As fibras sintéticas também apresentam suas variedades, sendo as mais 

comuns: 

a) Poliamida: nylon ( perlon ou grilon, enkalon, lilion); 

b) Polipropileno: olefin, meraklon; 

c) Poliéster: dacron, terilene, tergal, trevira; 

d) Aramida: Dinnema, kevlar, arenka. 

 O principal material de confecção de cordas com fibra sintética para salvamento 

em altura, atualmente, é a poliamida, comumente conhecida como nylon. Por 

apresentar excelentes características combinando resistência e elasticidade, 

absorvendo choques como nenhum outro material, além de não flutuar e não 

apodrecer. 

 A indústria cordoeira continua a disponibilizar variedades e inovações e, dos 

materiais de destaque, podem ser citadas as cordas com fibra de aramida, produzidas 

pela Dupont, com o nome de Kevlar. Estes materiais possuem características que 

podem ser melhor comparadas ás fibras de aço, do que as outras fibras sintéticas. 

 

Cordas com fibras sintéticas de poliolefinas (polipropileno e polietileno) 

 São fibras que não absorvem água e são empregadas quando a propriedade 

de flutuar é importante, como por exemplo, no salvamento aquático. Porém, estas 
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fibras se degradam rapidamente com a luz solar e, devido a sua baixa resistência à 

abrasão, pequena resistência para suportar choques e baixo ponto de fusão, são 

contra-indicadas para operações de salvamento em altura (proibidas para trabalhos 

sob carga). 

 

Cordas com fibras de poliéster 

 As fibras de poliéster têm alta resistência quando úmidas, com ponto de fusão 

em torno de 260ºC, boa resistência à abrasão, aos raios ultravioletas e a ácidos e 

outros produtos químicos, entretanto, não suportam forças de impacto ou cargas 

contínuas tão bem quanto às fibras de poliamida. São utilizadas em salvamento, 

misturadas com poliamida, em ambientes industriais. 

 

Cordas com fibras de poliamida (nylon) 

 Boa resistência à abrasão, em torno de 10% mais resistente à tração do que o 

poliéster, embora perca de 10 a 15% de sua resistência quando úmido, recuperando-

a ao secar. As cordas de nylon se degradam quando expostas aos raios ultravioletas, 

o mesmo ocorrendo com temperaturas elevadas, onde o ponto de fusão do nylon é 

250ºC. Possui ainda excelente resistência a forças de impacto, sendo indicado para 

cordas de salvamento em altura. 

 

Cordas com fibras de kevlar 

 É uma fibra aramídica, patenteada pela Dupont e destinada a inúmeras 

aplicações. Essas cordas possuem alta capacidade de carga, porém, baixa resistência 

à abrasão e cargas de choque. Por não resistir a operações repetitivas e serem caras, 

elas acabam não sendo indicadas para o trabalho em altura. 

 

Cordas com fibras de dyneema 

 É uma fibra patenteada pela Dupont e destinada a aplicações de ancoragens. 

Trata-se de material totalmente estático, sendo encontrada em diâmetro de até 

5,5mm, cuja carga de ruptura supera, em até 15 vezes, o valor do aço.  

 

Cordas com fibras de twaron 

 É uma fibra patenteada pela Teagem Aramida e destinada a diversas 

aplicações, com resistência ao calor, sendo uma forte fibra sintética, com resistência 
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elevada, baixo peso linear, alta resistência a ataques químicos, muito boa estabilidade 

dimensional, não condutor elétrico e não condutor magnético, cuja carga de ruptura é 

elevadíssima. 

 

Quadro estatístico de fibras sintéticas 

FIBRAS NYLON POLIÉSTER POLIPROPILENO POLIETILENO KEVLAR SPECTRA 

F
O

R
Ç

A
 

Capacidade de 
ruptura seca 
(gramas/alça) 

 
7,0-9,5 

 
7,0-9,5 

 
6,5 

 
6,0 

 
18-26,5 

 
30,0 

Força a seco 
comparada úmida 

 
85/90% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
95% 

 
100% 

Capacidade de 
absorção de 

cargas e choques 

 
excelente 

 
boa 

 
muito boa 

 
Regular 

 
pobre 

 
regular 

P
E

S
O

 

Peso específico 
(por metro) 

 
1,14 

 
1,38 

 
0,91 

 
0,95 

 
1,44 

 
0,97 

Flutuabilidade Não não Sim sim não não 

E
L

A
S

T
IC

ID
A

D
E

  
Porcentagem a 

rupture 

 
18-25% 

 
12-15% 

 
5-25% 

 
15-25% 

 
1,5-3,6% 

 
3,5% 

Deslizamento 
(extensão com 

cargas suspensas) 

 
moderada 

 
baixa 

 
Alta 

 
alta 

 
muito 
baixa 

 
moderada 

E
F

E
IT

O
S

 

Absorção de água 
nas fibras 

2,8% Menos 1% Nada Nada 3,5-7,0% Nada 

Propriedades 
elétricas 

Pobre Boas Excelentes Excelentes pobre Excelentes 

D
E

G
R

A
D

A
Ç

Ã
O

 

Resistência a raios 
UV 

Boa Excelente Pobre (preto 
menor) 

Nula (preto 
melhor ) 

Nula Nula 

Resistência à 
putrefação e mofo 

 
Excelente 

 
Excelente 

 
Excelente 

 
Excelente 

 
Excelente 

 
Excelente 

Modo de 
amaciamento 

Um./seco Um./seco Um./seco Um./seco Um./seco Um./seco 
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A
B

R
A

S
Ã

O
 Capa Muito boa Excelente Boa Boa Nula Muito boa 

Alma Excelente Excelente Boa boa Nula Excelente 

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

Fusão a ºC 215-49 ºC 254-60 ºC 165 ºC 135 ºC 426 ºC 

(+) 

147 ºC 

Restabelecimento 

a ºC 

121 ºC 135 ºC 93 ºC 65 ºC 177 ºC 65 ºC 

Temperatura de  

trabalho mais 

baixa 

 

- 56 º C 

 

- 56 ºC 

 

-29 ºC 

 

-73 ºC 

 

-73 ºC 

 

-129 ºC 

R
E

S
IS

T
Ê

N
C

IA
 

Resistência a 

ácidos 

Nula Boa Excelente Excelente Nula Excelente 

Resistência a 

álcalis 

Muito boa Nula Excelente Excelente Nula Excelente 

Resistência a 

azeites e gasolina 

 

Muito boa 

 

Muito boa 

 

Muito boa 

Muito boa  

Muito 

boa 

 

Muito boa 

Tabela 4.1 - Quadro estatístico de fibras sintéticas. (Fonte: Cousin Trestec) 

  

 Ainda sobre as cordas fabricadas com fibras sintéticas, elas podem ser 

produzidas com tramas acochadas (apertadas ou pequenas) e tramas abertas (ângulo 

maior), influenciando na elasticidade das cordas, tornando-as dinâmicas, estato-

dinâmicas ou semi-estáticas e estáticas, as quais ainda possuem as seguintes 

características: 

a) São cordas versáteis; 

b) De fácil e agradável manuseio devido a sua flexibilidade; 

c) Mantém boa resistência desde que seu núcleo esteja íntegro; 

d) As capas permitem um bom desempenho de trabalho, sendo uma forma de 

detectar falhas e coças nas cordas. 

 

Classificação das cordas quanto a sua estrutura 

 As cordas podem ser “construídas” (termo utilizado por fabricantes) de variadas 

formas, visto que essa construção dará características especificas à sua estrutura, e 

será a partir dessas estruturas que poderemos definir melhor a empregabilidade desse 

equipamento. Quanto a estrutura, as cordas podem ser classificadas em:  
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 Cordas com fibras torcidas 

 São cordas que possuem sua superfície ondulada, certo número de fibras 

torcidas sobre si mesmas e num só sentido, formando os fios, também torcidos em 

certo número e em sentido contrário ao anterior, formam os cordões que, unindo 3 ou 

4 desses cordões, e torcidos em sentido inverso do anterior, formam uma massa 

uniforme que chamamos de cordas torcidas. 

Figura 4.5 – Cordas com fibras torcidas. (Fonte: Loja Corpo e Forma) 

 

 Cordas com fibras trançadas 

 A corda trançada é formada por tranças que geralmente são confeccionadas 

em tubos, e nem sempre possuem almas, ocorrendo problemas de desgaste e 

alargamento, com modelo de construção muito utilizado em cordas náuticas. 

Figura 4.6 – Cordas com fibras trançadas. (Fonte: Loja Corpo e Forma) 

 
 

 Cordas de kernmantle (capa e núcleo) 

 O significado de kernmantle é de núcleo encoberto, uma descrição precisa de 

seu método de fabricação. É coberta por uma grossa camada de fechos de fibra de 

Poliamida, feitos de forma contínua. A capa, na maioria das vezes, é formada pela 

fibra de poliéster trançada. Com elasticidade limitada, é altamente resistente a 

trabalhos e resgates que envolvem vidas, sendo divididas em duas classes: 

a) Cordas com capas e almas: São cordas cujas capas são constituídas em 

cordões trançados, podendo ser estes cordões simples ou duplos. Suas almas são 

constituídas em feixes (trançados ou torcidos). 
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Figura 4.7 –Cordas de kernmantle (capa e núcleo). (Fonte: Alibaba.com) 
 

b) Cordas com capas concêntricas: São cordas com várias capas sobrepostas umas 

às outras, havendo no seu interior um feixe de fios com a finalidade de preencher o 

espaço oco da sua estrutura. É uma corda de maior resistência à abrasão. 

 

 

Figura 4.8 –Cordas com capas concêntricas. (Fonte: Alibaba.com) 

 

Classificação das cordas quanto a sua elasticidade 

 A elasticidade de uma corda poderá influenciar na execução da atividade de 

salvamento de um modo em geral, principalmente nas atividades envolvendo altura. 

Cordas muito dinâmicas são prejudiciais para algumas atividades. Porém, são muito 

eficientes quando empregados nas atividades de segurança.  

 Quanto a categorização nesse aspecto, adotamos a tipologia mais usada 

internacionalmente, de cordas como sendo estáticas, semi-estáticas e dinâmicas. 

Na produção americana (NFPA), podemos ver também um outro tipo de classificação 

das cordas, como consta no catálogo de cordas da TASK, dividindo da seguinte 

maneira: 

 Escape: Para uso individual e de uso único para uma emergência, carga mínima 

de ruptura de 13,5 KN, diâmetro entre 7,5 e 9,5mm. 

 Technical Use – Certificada para uso técnico, carga mínima de ruptura de 20 KN, 

diâmetro entre 9,5 e 12,5mm. 

 General Use – Certificada para uso geral, carga mínima de ruptura de 40 KN, 

diâmetro entre 11e16mm. 

Porém, em nossa abordagem vamos seguir a categorização segundo o modelo mais 

usual na atividade de salvamento, ou seja, sendo as cordas divididas em estáticas, 
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semi-estáticas e dinâmicas. 

 

 Cordas dinâmicas 

 São cordas com elasticidade superior a 5%. Esta característica faz com que as 

mesmas se alonguem muito quando sob tensão, sendo normalmente utilizados para 

as atividades de escalada e de segurança, devido a sua característica de absorver 

choques em caso de quedas, evitando prejuízos ao escalador. Apresentam o 

chamado efeito “ioiô” por sua capacidade de alongar-se e encolher no caso de uma 

queda, desta forma, em certas atividades de salvamento em altura, poderão ser mais 

adequadas para segurança. Por regra, é usada em qualquer situação onde o ponto 

de ancoragem encontra-se abaixo do escalador. 

 Essas cordas podem apresentar maior ou menor elasticidade, dependendo da 

angulação das tramas da capa e da forma da sua alma. Em uma carga laboral normal 

possuem elasticidade de 5% a 10%, porém, quando submetidas à carga de choque, 

se alongam de 40% a 60%. Por regra, é usada em qualquer situação onde o ponto de 

ancoragem encontra-se abaixo do escalador. É importante salientar que as cordas 

dinâmicas não servem para trabalhos realizados sob tração (cordas de sustentação), 

porém como uma corda guia apresenta um melhor desempenho. 

 A tabela abaixo mostra uma linha de cordas dinâmicas de certo fabricante, 

visando ilustrar as especificações técnicas de maneira mais detalhada: 

 

Especificações Técnicas de cordas dinâmicas: Fabricante Cousin Trestec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 

Top Rock 50metros Top Rock60 

metros 

Diamond III50 

mts 

DiamondIII 

60 mts 

SuperLight

Ø8,5mm 

Origem França França França França França 

Diâmetro 10,7mm 10,7mm 10,4mm 10,4mm 8,5mm 

Peso 72g/m 72g/m 69,7g/m 69,7g/m 48g/m 

Número de quedas 11 (fator 2) 11 (fator 2) 11 (fator 2) 11 (fator 

2) 

12-14 

(fator 2) 

Força de choque 700 700 864 864 520daN 

http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=11010&amp;cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=11010&amp;cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=11020&amp;cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=11020&amp;cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=11020&amp;cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=11030&amp;cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=11030&amp;cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=11030&amp;cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=11040&amp;cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=11040&amp;cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=11040&amp;cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=11050&amp;cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=11050&amp;cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=11050&amp;cat=0
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Elongação 

 

6,3% 

 

6,3% 

 

7% 

 

7% 

7,4% 

(massa 

80kg) 
Deslizamento da capa 0mm 0mm 0mm 0mm 1mm 

Flexibilidade 0,93 0,93 0,87 0,87 0,56 

Tipo da alma - - Triaxial Triaxial - 

Número de fios 32 32 48 48 40 

Peso da capa/total 40% 40% 32,3% 32,3% nd 

Capa reforçada 30% 30% - - - 

Proteção por fluido Sim Sim Sim Sim - 

Resistente a água - - - - - 

Tabela 4.2 - Especificações Técnicas de cordas dinâmicas. (Fonte: Cousin Trestec) 

 

 Cordas estáticas 

 As cordas são classificadas em estáticas quando sua elasticidade for inferior a 

2%. Uma corda estática está desenhada para operações, especialmente, de 

ancoragem e sistemas complexos, sendo similares a um cabo de aço. Especialmente 

úteis em situações onde a elasticidade se torna perigosa, são recomendadas para as 

ocasiões em que o risco de impacto é mínimo. 

Dentre os produtos oferecidos no mercado com esta característica, temos a cordas 

produzidas com fibras de Dynnema e Kevler. 

 

Figura 4.9 – Corda estática. (Fonte: Alibaba.com) 

 

 Cordas semi-estáticas ou estado-dinâmicas 

 São cordas com elasticidade entre 2% e 5%, utilizados nas mesmas condições 

das cordas estáticas. A elasticidade de uma corda é verificada com emprego de uma 

carga padrão de 80 kg, para cada 100 metros de corda. Com uma carga laboral normal 

e, em caso de choque severo de carga, as cordas semi-estáticas podem estirar até 

20%, chegando próximo de sua carga de ruptura. Nelas, os fios que formam a alma 
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do cabo são paralelos entre si formando um único feixe, ao contrário das dinâmicas, 

na qual os fios formam cordões trançados. 

São cordas destinadas a meios de progressão (subir, descer, içar, abaixar, entre 

outros). Oferecem também capacidade de absorção de quedas, mas apenas para 

quedas onde o operacional esteja abaixo de sua ancoragem. As cordas semi-estáticas 

são indicadas praticamente para todas as operações envolvendo trabalhos em altura, 

industriais e resgates, sendo usadas também em espeleologia, rapel e operações 

táticas. Recomenda-se que as cordas semi-estáticas sejam do tipo A e com bitola de 

no mínimo 10mm.A seguir, é apresentada uma tabela com especificações de cordas 

semi-estáticas: Cousin Trestec. 

 

  
     

Modelo 
Spelunca 

Ø11mm 

Canyon 

Ø10mm 

Industria 

Pro Ø11mm 

Helicóptero 

Ø11mm 

Incendia 

Ø12,5mm 

Quadriangular 

12,5 

Helicóptero 

Ø12,5mm 

Origem França França França França França França França 

Diâmetro 11mm 9,8mm 11mm 11mm 12,5mm 12,5mm 12,5mm 

Peso 75,4g/m 54g/m 75g/m 82g/m 96g/m nd nd 

Número de 

quedas 

8 (massa 

100kg) 

(fator 1) 

5 (massa 

55kg) (fator 1) 
20 (fator 1) 4 (fator 1) 21 (fator 1) nd (fator nd) nd (fator nd) 

Força de 

choque 

555 

(massa 

100kg) 

(fator 0,3) 

885daN 

(massa 55kg) 

(fator 0,3) 

532 (fator 

0,3) 

595 (fator 

0,3) 
- (fator -) nd (fator nd) nd (fator nd) 

Elongação 
1,8% (50 

a 150kg) 
2,5% 2,9% 2,7% 3,5% nd nd 

Resistência à 

rupture 
3090daN 1120daN 3265daN 3160daN 3560daN 41kN nd 

Deslizamento 

da capa 
1mm 23mm 0,3mm - - nd nd 

Flexibilidade 1mm 0,41 0,7 0,71 - nd nd 

Tipo da alma Paralela Trançada - - - nd nd 

Número de 32 32 - - - nd nd 

http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10110&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10110&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10120&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10120&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10010&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10010&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10020&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10020&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10080&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10080&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10050&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10050&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10030&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10030&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10110&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10120&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10010&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10020&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10080&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10050&cat=0
http://www.brasimpex.com.br/prod.php?ref=10030&cat=0
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fios 

Peso da 

capa/total 
45% 56,3% 38,4% 45,1% - nd nd 

Retração de 

água 
2,2% 0% 3,1% - - nd nd 

Resistente a 

água 
Sim Sim - - - nd nd 

Tabela 4.3 - Especificações de cordas semi-estáticas. (Fonte: Cousin Trestec) 

 

Tipos de cordas semi-estáticas ou estado-dinâmicas: 

 Tipo A: superior a 10mm de diâmetro 

 Tipo B: entre 9mm e 10mm de diâmetro 

 Tipo L: de 8mm ou 8,5mm de diâmetro. Homologada na França e somente por 

especialistas(Beal). 

 

Testes para certificação das cordas 

 As cordas certificadas são submetidas a testes para que seja determinada a 

sua carga de trabalho e sua classificação, em cordas tipo A ou cordas do tipo B. Essa 

classificação é dada tanto para cordas consideradas estáticas como para cordas 

consideradas dinâmicas, em função dos testes realizados. Para se entender como 

funciona o processo de classificação é necessário compreender alguns conceitos e 

critérios técnicos: 

a) Carga de ruptura: É a força necessária para romper uma corda quando 

tensionada vagarosamente. 

b) Corda dinâmica: As cordas do tipo “A” devem exceder sua carga em 18 KN e 

cordas do tipo “B” em 15KN. 

c) Corda semi-estática: As cordas do tipo “A” devem exceder sua carga em 22 KN e 

as cordas do tipo “B” em 18KN. 

d) Fator de queda: É a relação entre a altura da queda e o comprimento da corda 

que vai segurar esta queda. 

e) Fator de choque: Esta é a força que é transmitida para a pessoa, conectores 

(mosquetões) ou pontos de ancoragem durante a interrupção da queda. O fator de 

choque mencionado nas tabelas de características das cordas é obtido numa queda 

de fator de queda 0,3 com 100 kg de massa para cordas do tipo “A” e uma massa de 
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80 kg para cordas do tipo “B”. A força de choque deverá ser, obrigatoriamente, inferior 

a 6 KN. Em função dos testes realizados e, conforme seus fabricantes, o parâmetro 

de classificação é realizado através da carga de ruptura e do peso empregado dentro 

da especificação acima mencionada. O número de quedas suportáveis é determinado 

com a ajuda de um dispositivo que reproduz quedas de fator 1. Os chicotes das cordas 

são arrematados com o nó denominado de nó oito e as quedas são efetuadas em 

intervalos de 03 minutos e 05 quedas sucessivas no mínimo, nas quais são usadas 

massas de 100 kg para as cordas do tipo “A” e 80 kg para as cordas do tipo“B”. 

f) Alongamento (elasticidade): A elasticidade de uma corda para as atividades de 

salvamento (onde é submetido a uma carga de 50 kg e 150 kg) não poderá exceder a 

3% e em último caso, podendo ser tolerado em razão das circunstâncias em até 5%. 

g) Facilidades do nó K (nó de meia volta mordido): Um nó simples tensionado por 

um peso de 10 kg durante 1 minuto. Esse diâmetro interno do nó é medido com a 

tensão reduzida para 1 kg. O diâmetro interno é dividido pelo diâmetro da corda: K < 

1,2. 

h) Escorregamento (deslizamento) da capa S: Dois metros de cordas são colocados 

em um dispositivo de atrito e puxados através dele 05 vezes. O deslizamento da capa 

é medido e não poderá exceder 15 mm para uma corda do tipo “B” e 20 mm + 10 (D-

9mm) mm, onde D é diâmetro da corda para o tipo“A”. 

i) Encolhimento R: É o percentual de encolhimento da corda após ser mergulhada 

em água por 24 horas, podendo chegar a 5%. 

j) Massa da capa (bainha): A massa da capa deve compor entre 30% a 50% da 

massa total da corda. 

h) Resistência estática com nós em suas extremidades: Uma corda com terminais em 

nó (nós nas suas extremidades) em forma de 8 devem resistir por 03 minutos a uma 

força de 15 KN para as cordas do tipo “A” e 12 KN para as cordas do tipo “B”. 

 

Capacidade de carga das cordas 

 O conhecimento da capacidade de carga das cordas é de primordial 

importância para a sua correta utilização, sem riscos dentro das atividades de 

salvamento. É importante saber que as cordas de capa e alma, tanto as dinâmicas 

quanto as estáticas, sempre são elaboradas com fibras sintéticas. Outra informação 

importante refere-se à parte que constitui o seu interior, pois a alma da corda suporta 

cerca de 80 a 85% de sua carga de ruptura e a capa cerca de 15 a 20%. A capa por 
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sua vez tem por finalidade principal proteger a alma de abrasão e/ou contaminação, 

ajustando-se à alma quando trabalhada sob tensão. Para se entender como é 

estipulada a resistência de um equipamento (corda), temos que conhecer alguns 

termos: 

a) Carga de ruptura: é a menor carga que uma corda pode suportar antes de romper-

se ou danificar-se. 

b) Fator ou coeficiente de segurança: fator aplicado à carga de ruptura que define a 

carga máxima para se utilizar uma corda (carga de trabalho). Esse coeficiente tem 

como objetivo limitar a carga a ser aplicada, de forma a torná-la segura durante as 

atividades. 

c) Carga de trabalho: é a carga máxima à qual deve ser submetida a corda quando 

empregada nas atividades de salvamento. É a carga estipulada em função da carga 

de ruptura e do fator de segurança. 

EXEMPLO: 

Calculando a carga de trabalho (CT) de uma corda com a carga de ruptura (CR) de 

3800 Kg, com o fator de segurança (FS) 5: 

 

 

Figura 8.1 – Fórmula do cálculo da carga de trabalho. 

 

 A definição da carga de ruptura ou capacidade da corda está geralmente 

descrita na embalagem do material, em ficha técnica que acompanha o manual de 

operações, em placas metálicas, ou etiquetas adesivas fixadas nas cordas. A 

operação correta e dentro dos limites estabelecidos bem como a execução de 

manutenção adequada prolonga a vida útil da corda e garante a segurança da 

operação. 

 Os parâmetros utilizados como Fator de Segurança são geralmente 

estabelecidos através das normas aplicadas em cada país, portanto, certamente 

haverá diferenças nestes padrões de acordo com o país de origem.  A capacidade de 

carga de uma corda variará de acordo com os tipos e as características do material 

empregado, da trama utilizada (trançado ou torcido), da sua confecção, além do 

estado de conservação. 
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 Como exemplo, nos EUA, a NFPA (National Fire Protection Association), 

estabelece que uma corda para um bombeiro deverá suportar uma carga de ruptura 

mínima de 4.500 libras, aproximadamente 2.037kg. A capacidade da corda é 

estabelecida multiplicando-se por 15 vezes o peso estabelecido para um bombeiro de 

300 libras, devendo assim, suportar 300 libras vezes 15, ou seja, 4.500 libras. No 

Japão uma corda para serviços de salvamento deve ter a resistência mínima de 3.850 

kg. Uma corda com o dobro de diâmetro da outra é 4 vezes mais resistente. 

Considerando-se que é importante, para fins de segurança e facilidade de trabalho, o 

Corpo de Bombeiros deverá possuir um padrão único de corda para a realização das 

atividades, considerando os riscos e suas necessidades. Padrão este que será 

demonstrado na tabela de padronização deste Boletim. 

 

Seção 5 – Termos empregados no manuseio com cordas 

 

a) Sistemas de Cordas: conjunto de cordas empregadas em uma mesma 

atividade. 

b) Corda de Sustentação: em um “sistema de cordas” é aquele que suporta a 

carga (objeto, vítima ou bombeiro). 

c) Corda Guia: podem ser cordas de orientação (corda guia em busca), direção 

(afastando de paredes) ou de arrasto (corda do vaivém) em qualquer direção. 

d) Chicote: são as extremidades de uma corda empatadas ou não. 

e) Seio: é a parte central de uma corda, situado entre os chicotes. 

f) Coçar: puir uma corda. 

g) Safar: procedimento ou manobra de liberar uma corda enrolado. 

h) Permear: dobrar a corda ao meio. 

i) Tesar: procedimento ou ato de se dar tensão a um acorda. 

j) Falcaça: é a união dos cordões de uma corda (chicote) por meio de um fio, com 

a finalidade de fazer com que a corda não se desfaça. 

k) Bitola: é o diâmetro da corda expresso em polegadas ou milímetros. 

l) Peso: é o seu peso considerado por metro. 
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Partes de uma corda 

Figura 5.1 – Partes de uma Corda. (Fonte: Comissão) 

 

Seção 6 – Manutenção, Avaliação e cuidados com as cordas 

 

 As cordas, como qualquer outro equipamento, necessitam de cuidados e 

controle durante e após sua utilização, tratamento que garantirá à mesma um maior 

tempo de uso. Principais cuidados com as cordas: 

a) Controlar a frequência de utilização; 

b) Controlar as formas de emprego (rapel, escaladas, espeleologia, sob tensão, 

etc). 

c) Realizar manutenção adequada; 

d) Evitar o excesso de trabalhos mecânicos; 

e) Evitar a abrasão; 

f) Evitar a exposição a raios ultravioletas e umidades que degradam pouco a 
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pouco as propriedades da corda. 

 

Avaliação técnica e cuidados para o trabalho com cordas 

 As formas de avaliação do estado das cordas são inúmeras, dentre elas, 

algumas são de suma importância, as quais podem definir a utilização e o tempo de 

viabilidade para o seu emprego. 

 

Classificação das cordas quanto a intensidade do uso 

 

Uso intensivo Uso semanal Uso ocasional 

03 meses a 06 meses 02 a 03 anos 04 a 05 anos 
 

Tabela 6.1 - Classificação das cordas quanto a intensidade do uso.  

 

 As cordas utilizadas nas operações de salvamento necessitam possuir 

identificação, assim, haverá possibilidade de registro dos ambientes que a mesma foi 

submetida durante seu uso, tais como: meio líquido, atividades de incêndio, buscas, 

trações e tensões, içamentos diversos e até mesmo as formas em que estão sendo 

empregados nas atividades de rapel. O registro também possibilitará a classificação 

da corda quanto sua intensidade de uso, bem como o controle do tempo de trabalho. 

 É recomendável que as cordas sejam identificadas conforme sua 

empregabilidade (cordas para trabalho – ascenção e descenção, cordas para tração 

e cordas para linha de vida).  

 

Expiração ou vencimento das cordas 

 A Normativa Europeia – EN exige que os fabricantes indiquem o ano de 

fabricação das cordas através de uma fita colocada na parte interna das mesmas. O 

ano de produção é representado por uma cor, sendo que esta fita possuí uma cor 

correspondente para os dois últimos dígitos do ano de fabricação. Desta forma, são 

dez cores para corresponder, individualmente, às seguintes numerações: 00-01-02-

03-04-05-06-07-08-09. Sabendo o ano de fabricação, juntamente com a intensidade 

de uso torna-se possível determinar a expiração, validade ou durabilidade da corda. 
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Figura 6.1 – Marcações de fábrica da corda. (Fonte: TASK) 

 

Situações em que as cordas deverão ser retiradas das atividades treinamentos 

e operações de salvamento 

a) Quando forem expostas a uma carga ou impacto violento; 

b) Quando a alma apresentar dano, nesse caso, providenciar o corte da acorda; 

c) Quando a capa apresentar grande desgaste; 

d) Quando entrar em contato com reagentes químicos. 

 

Cuidados obrigatórios com a corda que antecedem seu uso 

a) Antes da primeira utilização as cordas necessitam de uma imersão em água, 

ficando nessa situação por um período de 24 horas, em seguida, deverá passar por 

processo de secagem, à sombra e com ventilação, por um período de 72horas; 

b) Aferir o comprimento da corda após a primeira lavagem, pois a mesma pode 

perder até 5% de seu tamanho após a secagem; 

c) Realizar falcaças nos chicotes das cordas; 

d) Identificar o comprimento da corda nos chicotes; 

e) Verificar se existem coças nas cordas, sempre antes do uso; 

f) Verificar a vida útil das cordas, pois as mesmas jamais deverão exceder a 05 anos 

de uso, ou 10 anos de armazenamento. 

 

Cuidados obrigatórios com a corda durante as operações de salvamento 

a) Proteger as cordas contra fricção em quinas vivas ou com outras cordas; 

b) Proteger contra exposição às condições atmosféricas por longos períodos; 

c) Evitar pisar na corda ou arrastá-la; 

d) Evitar contato com areia, terra e produtos químicos; 
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e) Evitar contato com água suja; 

f) Evitar tencionar a corda por muito tempo, desnecessariamente; 

i) Evitar choques violentos; 

j) Respeitar sempre sua carga de trabalho; 

h) Transportar de forma adequada dando preferência ao uso de sacolas de transporte; 

i) Utilizar nós adequados à atividade. 

 

Cuidados obrigatórios com a corda após ouso 

a) Evitar o armazenamento da corda quando a mesma estiver molhada ou úmida; 

b) Evitar o armazenamento com cocas; 

c) Acondicionar em locais com sombra, secos e ventilados (a temperatura de uso e 

de armazenagem jamais poderá ultrapassar a 80ºC); 

d) Secar sempre à sombra e sem tração (as cordas de fibras vegetais diminuem em 

até 10% seu comprimento); 

e) Cortar a corda na altura de uma avaria e remarcar o seu comprimento; 

f) Lavar a corda em água fresca e limpa e, se necessário, adicionar sabão neutro e 

usar escova de fibras sintéticas (lavador de cordas). 

 

Comportamento das cordas durante o uso 

 O tipo de equipamento usado na descida, a velocidade atingida durante a 

atividade de rapel, a tensão nas fibras durante uma tração, bem como a umidade estão 

entre as variáveis que poderão modificar a estrutura física das fibras que formam as 

cordas, e consequentemente ocasionar imprevistos ou mesmo acidentes durante as 

operações de salvamento. Normativas estabelecidas por diferentes agências 

certificadoras no mundo (NE, CE, DIN, NFPA, UIAA, etc.), foram estabelecidas para 

padronizar as atividades profissionais, as quais buscam reduzir ou neutralizar as 

variáveis expostas anteriormente. 

 

Principais condições de risco de acidentes, devido ao mau uso das cordas 

a) Sobreposição de cordas: duas cordas sobrepostas, uma correndo em velocidade 

diferente da outra num mesmo conector, o que gera calor e pode levar ao rompimento 

da corda que está correndo em menor velocidade. 

b) Descidas rápidas: lances rápidos durante atividade de rapel podem levar à queima 

das fibras e, consequentemente, ocasionar o seu rompimento, acelerando o desgaste 
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da capa. 

c) Excesso de uso: o uso continuo das cordas provoca, progressivamente, o 

derretimento de suas fibras sintéticas e, de acordo com a quantidade de descidas 

realizadas, essas fibras vão se fundido e cristalizando umas nas outras, o que torna 

as cordas cada vez mais rígidas. A fusão da poliamida é de aproximadamente 230ºC 

e essa temperatura pode ser atingida em descidas muito rápidas. 

d) Uso durante precipitações atmosféricas: as cordas, quando umedecidas, aumenta 

o atrito com os descensores, modificando o comportamento destes equipamentos 

nestas condições. 

e) Aquecimento das cordas: As cordas superaquecem durante as descidas muito 

rápidas, podendo atingir temperaturas próximas de 230ºC. Esta temperatura queima, 

facilmente, materiais como o couro, que revestem as luvas, podendo provocar 

queimaduras de 3º Grau nas mãos do operador. 

f) Esforço provocado por nós: a escolha de um nó inadequado poderá danificar parte 

de uma corda, pois o efeito de determinados nós é semelhante aos processos que as 

cordas sofrem em atritos com quinas vivas. 

 

Seção 7 – Formas de acondicionamento de cordas 

 

 A melhor forma de acondicionamento de uma corda é determinada pela 

necessidade de pronto emprego da mesma. Outro fator a ser levado em consideração 

antes do acondicionamento é o comprimento da corda, pois algumas técnicas de 

acondicionamento são inviáveis em cordas muito longas. 

 

Métodos de acondicionamento 

 

Figura 8.1 – Métodos de acondicionamento: Charuto, Andino, Corrente Dupla e Corrente Simples 
respectivamente. (Fonte: Bombeiro Oswaldo. Disponível em: 

<http://bombeiroswaldo.blogspot.com.br/>. Acesso em: 11 out. 2017) 
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a) Oito: método empregado para cordas mais rígidas; 

b) Anel ou Coroa: método empregado para cordas mais flexíveis; 

c) Andino: para cordas mais flexíveis; 

d) Charuto: para cordas mais flexíveis; 

e) Corrente simples e dupla: para diminuir o comprimento das cordas; 

f) Sacola: método empregado para acomodar cordas para as atividades com o 

emprego em aeronaves e vãos livres. 
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CAPÍTULO 5 – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA 

 

 

Seção 1 – Normatização 

 

 As Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR's) vigentes, versam sobre 

equipamentos de proteção individual e proteção contra quedas, sob o enfoque da 

segurança do trabalho. Seguindo esta premissa, a fabricação de equipamentos deve 

possuir conformidade com as NBR's, o que lhe proporcionará o Certificado de 

Aprovação (CA). 

 Embora as normas nacionais atendam, suficientemente, aos ambientes de 

trabalho, como os da construção civil e da indústria, ainda não contemplam, de forma 

satisfatória, as atividades esportivas ou de salvamento. Assim, para maior segurança, 

tanto nas atividades esportivas como nas operações de salvamento, as referências 

de normas são as estabelecidas pelas agências de fiscalização, europeias e 

estadunidenses. 

 

National Fire Protection Association (NFPA) 

 Trata-se de uma associação independente, sediada em Massachussetes – 

EUA, destinada a promover a segurança contra incêndio e outras emergências. 

Dentre as diversas normas existentes, a NFPA – 1983, Standard on Fire Service 

Safety Ropeand Systems Components, revisada em 2001, versa sobre equipamentos 

de salvamento em altura utilizados por bombeiros. Esta norma estabelece a 

classificação de equipamentos de uso pessoal e de uso geral (para duas pessoas), 

também chamadas de “cargas de resgate”. Segundo a norma, a carga de uma pessoa 

é de 300 lbs (135kg) e a carga de resgate equivale a 600 lbs (270 kg). Estes valores 

levam em conta o peso estimado de uma pessoa padrão mais os equipamentos de 

segurança. 

 A NFPA não certifica equipamentos. A certificação de equipamentos é realizada 

por laboratórios de testes independentes e idôneos, como o Underwrites Laboratories 

(UL) ou o Safety Equipment Institute(SEI).  
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Figura 1.1 – Símbolo da NFPA. 
(Fonte: Fire Engineering) 

Figura 1.2 – Símbolo do Underwrites Laboratories  
(Fonte: Fire Engineering) 

 

União Internacional de Associações de Alpinismo (UIAA) 

 Sediada em Genebra-Suíça, a UIAA estabelece normas para os equipamentos 

e a segurança dos montanhistas (de uso esportivo). 

 

 

Figura 1.3 – Símbolo UIAA. (Fonte: UIAA) 

 

Normas européias (EN)  

 Existem outras normas que tratam de equipamentos para atividades em altura, 

como as normas europeias, cuja fabricação nessa conformidade é indicada por um 

número e pela chancela CE, que significa estar “conforme especificações”. 

 

Seção 2 – Conectores metálicos 

 

 Equipamento muito utilizado para segurança em escalada, montanhismo e 

atividades de salvamento. É um objeto simples, fabricado com uma liga metálica e 

serve para fixação ou união de outros equipamentos, ou seja, é um conector. Os 

conectores metálicos são os principais dentro dos sistemas de segurança e possuem 

uma longa história de utilização, porém, com origem relativamente mal definida. 

 Não se sabe exatamente quem o inventou, quem primeiro utilizou, porém 

especula-se que foram os bombeiros austríacos. É certo, porém, que devido a sua 

importância, esses equipamentos têm sido objetos de muitas inovações. Um 

progresso significativo e digno de destaque fica por conta da espantosa relação 

alcançada entre o peso e a resistência oferecida. 
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Matéria prima utilizada na produção dos conectores 

 Os materiais utilizados na fabricação dos conectores geralmente são ligas 

metálicas, compondo basicamente os equipamentos de salvamento em altura. De 

acordo com as características de cada liga metálica, obtêm-se fatores específicos dos 

materiais para cada atividade: 

a) Aço: é uma liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono, com 

percentagens deste último variando entre 0,008 e 2,11%. Distingue-se do ferro 

fundido, que também é uma liga de ferro e carbono, mas com teor de carbono entre 

2,11% e 6,67%; 

b) Aço Zincado: a zincagem é um dos processos mais efetivos e econômicos 

empregados para proteger o aço contra a corrosão atmosférica. A proteção do aço 

pelo revestimento de zinco se desenvolve segundo dois mecanismos: proteção por 

barreira, exercida pela camada de revestimento e proteção galvânica ou sacrifical, 

operante nos casos de exposição simultânea do par aço-zinco (arranhões, cortes, 

bordas); 

c) Aço Inoxidável: é uma liga de ferro e crômio, podendo conter também níquel, 

molibdênio e outros elementos, que apresenta propriedades físico-químicas 

superiores aos aços comuns, sendo a alta resistência à oxidação atmosférica a sua 

principal característica; 

d) Latão: é uma liga metálica de cobre e zinco com percentagens deste último entre 

3% e 45%. Ocasionalmente, se adicionam pequenas quantidades de outros 

elementos como (Al - Alumínio, Sn- Estanho, Pb - Chumbo, ou As- Arsênio) para 

potenciar algumas das características da liga; 

e) Duralumínio: é formando por um conjunto de ligas metálicas de forja de alumínio, 

cobre (0,45%-1,5%) e magnésio (0,45%-1,5%), assim como manganês (0,6%-0,8%) 

e silício (0,5%-0,8%) como elementos secundários. 

f) Zicral: é uma liga com composição média de 88% Al (Alumínio), 6%Zn (Zinco), 

2,5% Mg (Magnésio) e 2%Cu (Cobre), podendo ser adicionados outros elementos em 

menores proporções. É um material leve e com boa resistência mecânica, sendo mais 

resistente que o aço para o mesmo peso; 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro_fundido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro_fundido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3mio
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Molibd%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxida%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zinco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estanho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chumbo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sil%C3%ADcio
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Seção 3 – Tipos de conectores metálicos 

 

Malha rápida (maillon) 

 Elo metálico com uma porca sextavada, possuindo roscas de conexão em 

ambas as extremidades de sua base principal. Fechado é capaz de suportar esforços 

em qualquer direção, podendo ser produzidos de diferentes metais, possuindo ainda 

diversos formatos: 

Principais tipos de malhas rápidas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oval Delta Pêra Meia Lua Quadrado Trapézio 

Figura 3.1 – Malhas rápidas (Fonte: Google) 
 

Mosquetão 

 Foi desenvolvido por volta do ano de 1900, por adeptos do montanhismo nos 

alpes europeus. Esses alpinistas usaram os mosquetões como elo entre eles e suas 

cordas aos pistões (pino de aço com argola) cravados nas rochas. Hoje, mosquetões 

de alumínio ou aço são bastante comuns. Sua construção é bastante simples, 

constituindo-se de um anel com abertura e trava, por onde são presos objetos e 

cordas, existindo ainda aqueles que têm travas de segurança com molas ou roscas. 

Estes últimos são recomendados para os serviços de salvamento. Apresentam-se em 

vários formatos, sendo mais comuns os simétricos (oval), assimétricos (“D”) e HMS. 

 

Partes do Mosquetão 

 

Figura 3.2 – Partes do Mosquetão. (Fonte: comissão) 
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Informações de carga contidas no mosquestão 

 

 

Figura 3.3 – Informações de carga contidas no mosquetão. (Fonte: Salvamento Brasil) 

 

Eixos de força da espinha do mosquetão e sua carga de ruptura em kN – kilonewton 

A= Sentido longitudinal (uso correto) carga de ruptura de 22kN; 

B= Sentido transversal (uso errado) carga de ruptura de 9kN ; 

C= Gatilho Aberto (uso errado) carga de ruptura de 6kN. 

O kN é uma grandeza física, ou seja, é igual quilo, gramas, metro, etc. Nesse caso ele 

indica as cargas de ruptura do equipamento. 

 

Marcação de especificação de Norma 

 

Figura 3.4 –  Marcação de especificação de normas. (Fonte: Salvamento Brasil) 

 

 A marcação significa que esse modelo atende as normas CE (Conforme 

Especificações – União Européia) e EN (European Norms – Normas Europeias) 
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Formato dos mosquetões mais utilizados 

 

  

          Simétrico                                       HMS 

 

 

Assimétrico 

 
Figura 3.5 – Mosquetão (Fonte: Google) 

 

 O mosquetão assimétrico é mais resistente estruturalmente. A carga máxima é 

sempre calculada sobre o eixo maior. O formato "D" faz com que a carga seja sempre 

transferida para o eixo oposto ao da abertura, o ponto mais fraco do equipamento. 

Tipos de mosquetões assimétricos 

 Mosquetão assimétrico de fecho curvo, confeccionado em alumínio de alta 

resistência, sem trava. 

 

 

Figura 3.6 – Mosquetão assimétrico de fecho curvo. (Fonte: Alpimonte) 

 

 Mosquetão assimétrico de fecho reto, confeccionado em alumínio de alta 

resistência, sem trava. 

 

Figura 3.7 – Mosquetão assimétrico de fecho reto. (Fonte: Alpimonte) 
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 Mosquetão assimétrico, confeccionado em aço, com trava de rosca. 

 

Figura 3.8 – Mosquetão assimétrico de aço com trava de rosca. (Fonte: Alpimonte) 

 

Tipos de mosquetões simétricos 

  Mosquetão simétrico com trava tipo rosca, polido, confeccionado em alumínio 

de alta resistência. Com maior utilização em polias, grampos, ascensores ou 

descensores. 

 

Figura 3.9 – Mosquetão simétrico com trava tipo rosca. (Fonte: Casa do Montanhista. Disponível: 
<http://www.casadomontanhista.com.br/produtos-descricao/mosquetao-oval>. Acesso em: 28 out. 

2017 

 

 Mosquetão simétrico com trava automática. Com maior utilização em polias, 

grampos, ascensores ou descensores. 

 

Figura 3.9 – Mosquetão simétrico com trava automática. (Fonte: Directindustry) 

http://www.casadomontanhista.com.br/produtos-descricao/mosquetao-oval
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 Mosquetão simétrico, sem trava, confeccionado em alumínio aramido, com grande 

abertura do gatilho. 

 

Figura 3.10 – Mosquetão simétrico sem trava. (Fonte: Climb Clean) 

 

Mosquetões HMS 

 Esse modelo é mais utilizado quando se necessita mais espaço para acomodar 

equipamentos ou quando for utilizado o Nó Dinâmico (também chamado de UIAA) 

para improvisar um freio, facilitando esse tipo de emprego. A sigla HMS significa Half 

Mastwurf Sicherung, palavra de origem Alemã, que traduzida quer dizer “segurança 

com nó dinâmico”. 

 

 Mosquetão HMS com trava automática: 

 

Figura 3.11 - Mosquetão HMS com trava automática. (Fonte: Arco e Flecha) 
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 Mosquetão HMS com rosca: 

 

Figura 3.12 – Mosquetão HMS com rosca. (Fonte: Capitão Malagueta. Disponível em: 
<https://www.capitaomalagueta.com.br/mosquetao-conquista-hms-polido>. Acesso em: 28 out. 2017) 

 

 Mosquetão HMS sem trava: 

 

Figura 3.13 – Mosquetão HMS sem trava. (Fonte: CM Casa dos Mosquetões) 

 

Recomendações técnicas 

1) Deve-se evitar qualquer impacto no material (batidas, quedas, etc.). Inspecione 

seu fecho: haste, pino eixo, entalhe da trava e alinhamento. Observe a geometria do 

mosquetão; 

2) Caso necessite utilizar dois ou mais mosquetões em um mesmo ponto de apoio, 

coloque-os em paralelo com os fechos em rosca, invertidos, evitando possíveis 

aberturas num mesmo lado; 

3) Não utilize mais de dois mosquetões em sequência, num mesmo ponto a ação 

de atrito poderá aplicar força excessiva nas travas; 

4) Mantenha as travas fechadas (rosqueada quando possível) para evitar acidentes; 

5) Não aplique carga tridimensional em um mosquetão; 

6) Não coloque objeto junto à trava; 

7) Condene-os quando apresentarem pontos de ferrugem; 

https://www.capitaomalagueta.com.br/mosquetao-conquista-hms-polido
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8) No caso de deslize em cabos aéreos, observar o sentido de fechamento da rosca 

idêntico ao sentido do deslize para evitar abertura do fecho; 

9) Mantenha-os ligeiramente lubrificados. 

 

Seção 4 – Aparelhos descensores 

 

 Todos os aparelhos de descida utilizados para atividades verticais funcionam 

através de atrito. O cabo passa por eles de forma a proporcionar um atrito controlável, 

que possibilita uma descida rápida ou mesmo parar sem muito esforço, apenas com 

movimentos precisos.  Os aparelhos de descida mais utilizados são: 

 

Freio oito 

 O aparelho oito pode ser feito de alumínio de alta qualidade ou de aço, 

possuindo, como o próprio nome indica, o formato do número oito. É o aparelho mais 

difundido, devido a sua praticidade e acessibilidade, em virtude do preço de mercado. 

Sua desvantagem é desgastar mais o cabo que os outros aparelhos de descida. Pode 

ser encontrado em vários modelos, que se diferenciam quanto à resistência, emprego 

e velocidade de descida. 

 Freio oito clássico, fabricado em alumínio de alta resistência, indicado para 

descidas em corda: 

 

Figura 4.1 – Freio oito em alumínio. (Fonte: Arco e Flecha)  

 

 Freio Oito de Resgate, ideal para operações do salvamento. 
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Figura 4.2 – Freio oito resgate. (Fonte: SubSub Equipamentos de Aventura) 

 

 Freio oito pentagonal, confeccionado em alumínio forjado, 25 kN, tratamento anti-

abrasão, acabamento polido, reserva para ter duas velocidades descendentes. 

 

Figura 4.3 – Freio oito pentagonal. (Fonte: Climb Clean) 
 

 Freio oito “V”, o descender na liga de alumínio forjado. A corda que entra no 

entalhe dado forma de "V" é freada que aumenta. Tem uma inserção plástica para 

manter o dispositivo do descender alinhado. 

 

 

 

Figura 4.4 – Freio oito “V”. (Fonte: Google) 
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Manhone 

 Consiste de um mosquetão simétrico com um tubo de liga leve em seu meio. 

Tal freio é utilizado para cabo duplo e com diâmetro entre 10 mm e 16mrn. Sua 

principal vantagem é a recuperação do cabo após a descida, pois o mesmo é  

empregado dobrado. 

   

Figura 4.5 – Manhone. (Fonte: Comissão) 

 

Freio Pirana - Petzl 

 Oferece três posições de travamento de acordo com o peso do usuário, 

diâmetro da corda e tipo de terreno, dispõe de dois pontos de reenvio para regular a 

velocidade de descida, junta plástica que assegura posicionamento perfeito para 

qualquer tipo de mosquetão HMS. 

 

Figura 4.6 Freio Pirana – Petzl. (Fonte: Liga Rapel. Disponível em: <http://ligarapel.com.br/freio-petzl-
pirana/>. Acesso em: 28 out. 2017) 

 

Dressler Simples 

 Feito de alumínio de alta qualidade possui fácil travamento e causa pouco 

desgaste a corda. Sua desvantagem em relação ao oito é não poder ser utilizado com 

cabo duplo. O nome de fabricação deste aparelho é Descendeur Simple (ou Descedor 

Simples). 

http://ligarapel.com.br/freio-petzl-pirana/
http://ligarapel.com.br/freio-petzl-pirana/
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Figura 4.7 – Dressler Simples. (Fonte: GIRES) 

 

Dressler Stop 

 Este aparelho já foi considerado referência em segurança por praticantes 

esportivos de descidas. É o mesmo aparelho Dressler acrescido de um sistema que 

trava a corda caso o praticante solte as mãos. 

 

Figura 4.8 – Dressler Stop. (Fonte: GIRES) 

 

Grigri 

 Possui sistema stop que trava a corda caso o praticante solte as mãos. É muito 

utilizado para fazer segurança em escalada. 

 

Figura 4.9 –Grigri. (Fonte: Bolder World Belfast Climbing Center. Disponivel em: 
<http://www.boulderworldbelfast.com/accessories/gri-gri/>. Acesso em: 29 out. 2017) 

 

Rack 

 Adequado para descidas longas. Permite ser ajustado para aumentar ou 

diminuir o atrito em função de suas barras móveis, não torce o cabo que, também 

pode ser utilizado com cabo duplo. 

http://www.boulderworldbelfast.com/accessories/gri-gri/
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Figura 4.10 – Rack. (Fonte: Arco e Flecha) 

 

Doublestop 

 Blocante de descida com dupla posição de blocagem para maior segurança. 

Blocagem automática em caso de emergência. Descensor para cordas de 11 

milímetros. Possui facilidade para acoplar a corda sem retirar o mosquetão. Limitação 

do aquecimento devido à fricção eminox. 

 

Figura 4.11- Doublestop. (Fonte: Climb Clean) 

 

Descensor Automático Anti-pane 

 Aparelho para cordas de 9 a 11mm, equipado com sistema anti-pânico ou de 

emergência, dispositivo de recorte, evita acidentes pelo mal manuseio. 
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Figura 4.12 – Descensor Automático Anti-pane. (Fonte: Altitude. Disponível em: 
<www.altitudeloja.com.br/descensor-autoblocante-antipane-altitude>. Acesso em: 29 out. 2017) 

 

Lory 

 Tem as mesmas características do Grigri (Petzl), possuindo um sistema que 

trava o cabo caso o praticante o solte. É muito utilizado para fazer segurança em 

escalada. 

 

 

 

Figura 4.13 – Lory. (Fonte: Climb Clean)  

 

Descensor Auto Blocante I'D L Modelo Petzl 

 Sistema autoblocante para corda simples de 11,5mm a 13 mm. Sistema de alta 

segurança e automático (ao soltar o equipamento, o sistema fica travado na corda). 

http://www.altitudeloja.com.br/descensor-autoblocante-antipane-altitude
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Possui um sistema anti-pane que, em caso do usuário apertar toda a alavanca, o 

sistema também trava.  

 

Figura 4.14 - Descensor Auto Blocante I'D L. (Fonte: Bergo Equipamentos de Segurança. Disponível 
em: <https://www.bergo.com.br/produtos/detalhes/descensor-id-l-6328>. Acesso em: 30 out. 2017) 

 

Descensor Auto Blocante I'D S Modelo Petzl 

 O I'D é um aparelho descensor, com dispositivo de segurança autoblocante. É 

um descensor prático e eficiente para realizar descidas. Basta puxar a alavanca, 

mantendo a pressão sobre a corda, e controlar a velocidade de deslizamento sobre a 

corda através do chicote. Quando a alavanca for solta, o aparelho trava de forma 

automática. O I'D possui uma função anti-pânico: ele trava automaticamente quando 

sua alavanca é puxada fortemente.  

 Fabricado em alumínio anodizado e aço inoxidável, o I'D possui alavanca de 

material muito resistente, à base de poliamida com fibra de vidro. Diâmetro da corda: 

10 a 11,5 mm. Peso: 530 g. Cor: Amarelo. Material: alumínio. Carga de trabalho: 150 

kg. Certificação: - CE EN 341 classe A- CE EN 12841 tipo C- NFPA 1983 L Certificação 

de qualidade do fabricante: ISO 9001 

 

Figura 4.14 - Descensor Auto Blocante I'D S.  
(Fonte: SubSub Equipamentos de Aventura) 
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TABELA COMPARATIVA DE EQUIPAMENTOS 

 

 

Tabela 4.1 – Descensores auto blocantes Petzl: Como escolher?. (Fonte: Petzl/Spelaion) 

 

 

 

 



93 
 

Descensor Automático Spider da SMC 

 Descensor automático modelo Spider, que permite também o retorno da corda. 

Este dispositivo permite aos usuários facilmente tirar a corda ou coloca-la, sem 

ter para isso soltar de seu cinto. 

 

Figura 4.15 –Descensor Automático Spider da SMC. (Fonte: Climb Clean) 

 

Descensor RIG Petzl Auto Blocante 

 O Rig é um descensor para alta performace. Ele é um autoblocante compacto, 

que facilita e muito nas atividades verticais. Um descensor moderno, utilizado tanto 

para trabalhos em altura, esporte, ou na área de resgate. 

 

Figura 4.16 - Descensor RIG Petzl Auto Blocante. (Fonte: Climb Clean) 

 

ATC 

 O ATC é um dos equipamentos de escalada mais copiados no mundo. Possui 

suavidade no manejo, devido à geometria exclusiva. Minimalista, mas também 

confiável em qualquer condição. Funciona com cordas de 7,7 mm a 11mm.    
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Figura 4.17 – ATC. (Fonte: Arco e Flecha) 

 

 

D4 - Descensor para trabalho e resgate 

 Descensor autoblocante para trabalho em altura e resgate. Normas: EN 

12841:2006/C, NFPA1983 T, ANSI Z359.4:2013. Peso: 655 g. Diâmetro da Corda: 

10,5 a 11,5mm. Trava de Pânico: Sim. Capacidade: 2 pessoas. Material construtivo: 

Placas e alavanca em alumínio, came, pivot, botão de abertura e engrenagens em 

aço inoxidável. Acabamento: Anodizado. 

 

 

Figura 4.18 – Descensor D4. (Fonte: Arco e Flecha) 

 

 D5 - Descensor para trabalho e resgate 

 Ainda mais robusto do que o D4, o D5 também é construído em alumínio de 

alta resistência, com componentes em aço inoxidável e oferece a função dupla de 

parada durante a descida e de anti-pânico. Equipado com uma alavanca única e 

inovadora que oferece 4 posições de funções: transporte, armado, descida e anti-

pânico, e ainda proporciona um controle mais preciso de velocidades baixa ou alta 

nas manobras de descensão. O equipamento tem 240kg de limite de carga de 

trabalho, o que significa que ele pode ser usado em operações de resgate de alto 

desempenho. A sua alavanca é projetada para girar 360°, tornando o seu uso mais 
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fácil e intuitivo para as funções de reset e armar o descensor. Além disso, você pode 

ouvir cliques ao girar da alavanca, e isso facilita para saber a posição correta.  

Normas: EN 12841:2006/C, NFPA1983 G e ANSI Z359.4:2013. Peso: 818 g. Diâmetro 

da Corda: 12,5 a 13 mm. Trava de Pânico: Sim. Capacidade: 2 pessoas. Material 

construtivo: Placas e alavanca em alumínio, came, pivot, botão de abertura e 

engrenagens em aço inoxidável. Acabamento: Anodizado. 

 

Figura 4.19 – Descensor D5. (Fonte: Climb Clean) 

 

Seção 5 – Aparelhos auto blocantes e ascensores 

 

 Aparelhos aplicados à corda que permitem o travamento (bloqueio), sob carga, 

em uma única direção, utilizados para ascensão, auxílio em sistemas de segurança 

ou de vantagem mecânica. 

 

Ascensor de punho lado esquerdo 

 Bloqueador dotado de uma canaleta aberta na lateral e de uma cunha dentada 

que pressiona a corda contra a canaleta por ação de uma mola, além de uma manopla 

para empunhadura. Funcionam acoplados ao cabo onde deslizam somente em um 

sentido. Quando tracionados no sentido contrário, travam. 

 

Figura 5.1 – Ascensor de punho lado esquerdo. (Fonte: Limite Store. Disponível em: 
<https://limitestore.com.br/vertical/todos-os-equipamentos/ascensores/ascensores>. Acesso em: 28 

out. 2017. 

 

https://limitestore.com.br/vertical/todos-os-equipamentos/ascensores/ascensores
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Ascensor de punho duplo 

 

 

Figura 5.2 – Ascensor de punho duplo. (Fonte: Western Safety. Disponível em: 
<http://www.westernsafety.com/products/Petzl2014/petzl2014pg10.html>. Acesso em: 29 out. 2017) 

 

Ascensor 

 

 

Figura 5.3 – Ascensor. (Fonte: gearreview.com. Disponível em: 
<http://www.gearreview.com/ascenders.asp>. Acesso em: 26 out. 2017) 

 

 

Ascensor Ventral 

 Bloqueador dotado de uma canaleta aberta na lateral e de uma cunha dentada 

que pressiona a corda contra a canaleta por ação de uma mola. Quando usado com 

um peitoral para ascensão, faz parte de um sistema simples e eficiente para a 

ascensão de linhas fixas. 
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Figura 5.4 – Ascensor Ventral. (Fonte: Direct Industry) 

 

Ascensor de Pé 

 Bloqueador dotado de uma canaleta aberta na lateral e de uma cunha dentada 

que pressiona a corda contra a canaleta por ação de uma mola. Possui uma cinta 

ajustável (pedaleira) para os pés, reforçada com resistência à abrasão. 

 

 

Figura 5.5 – Ascensor de Pé. (Fonte: Rescue Response Gear. Disponível em: 
<https://www.rescueresponse.com/shop/petzl-pantin-foot-ascender/>. Acesso em: 28 out. 2017) 

 

Tibloc 

 Trata-se de equipamento extremamente compacto e leve. Complementa os 

equipamentos de base do trabalhador em corda ou do socorrista, nas situações 

difíceis, podendo ajudar a fazer um sistema de multiplicação de forças ou substituir 

um nó autoblocante em caso de auto-resgate. Pode ser utilizado muito facilmente com 

um mosquetão para realizar subidas em corda ou sistemas anti-retorno, possui orifício 

de fixação de um cordelete, utiliza-se em cordas simples de 8 a 11 mm, com um 

mosquetão de segurança de seção redonda ou oval de 10 a 12 mm. 

 

 

https://www.rescueresponse.com/shop/petzl-pantin-foot-ascender/


98 
 

 

 

Figura 5.6 – Tibloc. (Fonte: SubSub Equipamentos de Aventura) 

 

Shunt 

 O shunt da Petzl é um equipamento versátil e eficiente, produz de forma fácil e 

rápida o bloqueio em cordas simples ou duplas. Pode ser utilizado de diversas formas 

como blocante comum ou em sistemas de ascensão. 

Pode ser utilizados em cordas simples, com bitolas de 10 a 11mm ou em cordas 

duplas, com bitolas de 08 a 11mm. 

 

Figura 5.7 – Shunt. (Fonte: Orientista. Disponível em: <http://www.orientista.com.br/produto/5931-
ascensor-petzl-shunt>. Acesso em 28 out. 2017) 

 

 

Ascensor de Mão Basic Petzl 

 O ascensor de mão da marca petzl, possui uma canaleta, por onde a corda 

desliza e uma cunha excêntrica, que pressiona a corda contra a canaleta, travando-a 

por ação de uma mola, neste equipamento deve ser utilizado cordas com bitolas entre 

8 a 11mm. Existem também outros tipos, marcas e modelos de ascensores de mão. 

http://www.orientista.com.br/produto/5931-ascensor-petzl-shunt
http://www.orientista.com.br/produto/5931-ascensor-petzl-shunt
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Figura 5.8 – Ascensor de Mão Basic Petzl. (Fonte: Amazon. Disponível em: 
<https://www.amazon.co.uk/Petzl-Basic-Adults-Silver-B18BAA/dp/B009R7SZ0O>. Acesso em: 29 out. 

2017) 
 

Seção 6 – Equipamentos diversos 

 

Bloqueadores Estruturais 

 Possuem uma canaleta fechada, por onde a corda desliza e uma cunha 

excêntrica que pressiona a corda contra a canaleta, travando-a. Para a montagem do 

bloqueador é necessário desengatar um pino removível, desmontando a aparelho em 

três peças para a passagem da corda. 

 

 

Figura 6.1 – Bloqueador Estrutural. (Fonte: Técnicas Verticais. Disponível em: 
<http://tecnicasverticais.blogspot.com.br/2013/02/os-principais-equipamentos.html>. Acesso em: 29 

out. 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

http://tecnicasverticais.blogspot.com.br/2013/02/os-principais-equipamentos.html
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Bloqueador Rescucender 

 

 

Figura 6.2 –Bloqueador Rescucender. (Fonte: SOS Sul) 

 

 

Placas de Ancoragens 

 Placa metálica e de alumínio que facilita a distribuição de várias linhas de 

ancoragem, distribuindo os esforços e facilitando a visualização, organização e 

manipulação dos equipamentos empregados, possui vários modelos variando na 

quantidade de pontos para ancoragens. 

 

Figura 6.3– Placa de Ancoragem. (Fonte: Outdor Equipamentos) 
 

 

 

 

Figura 6.4 – Ancoragem Orbital. (Fonte: Artigos Esportivos USA) 
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Polias 

Polias dupla em linha fixa 

 As polias servem para desviar o sentido de aplicação da força ou para compor 

sistemas de vantagem mecânica, assim como servem para proporcionar o deslize por 

uma corda e cabo de aço. Existem diversos modelos, cada qual com destinações 

específicas. 

 

Polia roldana dupla para tirolesa  

 

 

Figura 6.5 –Polia roldana dupla para tirolesa (Fonte: CM Casa dos Mosquetões) 

 

Polia simples axial oscilante 

 Polia simples axial, com placas oscilantes, fabricada em aço inoxidável, com 

rolamento SPID para cordas de até 13mm de diâmetro. Seu design moderno e robusto 

a torna muito resistente e veloz, suportando uma carga de 38kN. Ideal para sistemas 

de movimentação e resgate em altura ou espaço confinado. De acordo com EN 12278. 

Certificação: CE 0639. Peso: 390g. Cor: Natural (aço inoxidável). 

 

 

 

Figura 6.6 –Polia simples axial oscilante. (Fonte: TASK) 
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Polia dupla axial oscilante 

 Polia dupla axial, com placas oscilantes, fabricada em aço inoxidável, com 

rolamentos SPID para cordas de até 13mm de diâmetro. Seu design moderno e 

robusto a torna muito resistente e veloz, suportando uma carga de 60kN. Ideal para 

sistemas de movimentação e resgate em altura ou espaço confinado, contando, ainda, 

com ponto de conexão inferior (load becket). De acordo com EN 12278. Certificação: 

CE 0639. Peso: 600g. Cor: Natural (aço inoxidável). 

 

 

 

Figura 6.7 –Polia dupla axial oscilante (Fonte: TASK) 

 

Polias simples oscilante blocantes alumínio 

 Possui um sistema de blocagem modular acoplado, este sistema de blocagem 

impede o retorno da carga içada, diminuindo totalmente o esforço aplicado na 

sustentação da carga. 

 

 

Figura 6.8 –Polias simples oscilante blocantes alumínio (Fonte: Mercado Livre.) 
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Polia fixa simples alumínio 

 Esta polia possui corpo em forma de "U", gerando maior segurança nas 

operações. Sua roldana é feita de alumínio com eixo de aço. É leve e prática, ideal 

para auto resgate e sistemas de içamento de cargas. 

 

 

Figura 6.9 –Polia fixa simples alumínio. (Fonte: Climb Clean) 

 

Polias duplas oscilante alumínio 

 Polia dupla com placas oscilantes, para corda de até 13mm, carga de ruptura 

36 KN. Utilizada para diversas atividades em altura, bem como sistema de redução 

de peso. Possui placas laterais oscilantes e engates para mosquetões nos dois lados 

(abaixo e acima das roldanas). 

 

 

 

Figura 6.10 – Polias duplas oscilante alumínio. (Fonte: Climb Clean) 

 

 

Polias base chata rolamentada 

 Polia com rolamento de esferas e base chata, para travamento do nó prussik. 

Um modelo muito utilizado em operações de resgate, por bombeiros e forças de busca 
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e salvamento. A alça para conexão permite clipar até 3 mosquetões. Fabricada em 

duralumínio 7075-T6, para cordas de até 16mm de diâmetro, com resistência à ruptura 

de 40KN, possuindo carga máxima recomendada de trabalho de 800kg. Equipamento 

em conformidade com a norma européia EN12278 e com certificação UIAA.  

 

 

Figura 6.11 –Polias base chata rolamentada. (Fonte: Reaslackline. Disponível em: 
<http://www.reaslackline.com.br/pd-38a596-prussik-polia-base-chata-rolamentada.html>. Acesso em: 

24 out. 2017) 
 

 

Polia rolamentada anti-retorno 

 Polia rolamentada, com sistema blocante para evitar o retorno da corda, sendo 

utilizada para cordas entre 10mm a 12,5mm. 

 

 

 

Figura 6.12 –Polia rolamentada anti-retorno. (Fonte: Climb Clean) 

 

Polia dupla axial auto blocante 

 Polia dupla axial, auto blocante, com placas oscilantes, fabricada em alumínio, 

com buchas de bronze, para cordas de 10 a 13mm de diâmetro. Seu corpo robusto 
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possui sistema de bloqueio dentado, o que a torna prática e fácil de liberar. Possui 

alça para prender um cordelete e usá-la à distância, além de um ponto de conexão 

inferior (load becket). Sua resistência é de 40 kN. De acordo com EN 12278, EN 567 

eNFPA1983. Certificação: CE 0120. Peso: 908g. Cor: Preta (anodizada). 

 

 

 

Figura 6.13 –Polia dupla axial auto blocante. (Fonte: TASK) 

 

Polia de grande abertura para resgate em teleféricos 

 Polia de grande abertura desenvolvida para progressão, resgate e evacuação 

em cabos de aço de até 50mm, de teleféricos, linhas de transmissão e similares. 

Destinado a operações de movimentação em linhas horizontais para inspeções, 

manutenções e resgates. Nunca deve ser utilizada sozinha no cabo, sendo que o 

correto é usá-la sempre com um sistema de segurança adicional. Nunca use sem um 

sistema de retenção, para controle de velocidade no cabo de aço. 

 

 

Figura 6.14 –Polia de grande abertura para resgate em teleféricos (Fonte: TASK) 
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Estribo 

 Possibilita um curto deslocamento abaixo e acima da vítima ou para facilitar o 

acesso a vãos, se enquadrando entre os equipamentos do sistema de ascensão. 

 

Figura 6.15 –Estribo. (Fonte: Mercado Livre) 

 

Fitas Tubulares 

 Produzidas através de material têxtil, este equipamento sofre desgaste tanto 

pela abrasão, quanto pela deterioração por raios ultravioletas (raios solares). 

Normalmente utilizada em sistemas de ancoragem ou amarração de vítimas. Esta fita 

tubular é fabricada em poliamida de alta tenacidade e trançado diagonal, por isso é 

super maleável e fácil de fazer e desfazer nós, por ser feita em poliamida, ela possui 

alta resistência a ruptura, abrasão bem como a agentes químicos.  

 

Figura 6.16 – Fitas Tubulares. (Fonte: Climb Clean) 

 

Anéis de Fita 

 Confeccionada em Poliéster de alta Tenacidade, pode ser utilizada em 

equalizações, auto seguros, desvios, montagem de bases e outras diversas 

aplicações. Fita anel costurada para auto-seguros e ancoragens. Muito leve. Costurada 
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com máquinas eletrônicas e fabricada com fitas de dyneema e poliéster com 13mm de 

largura. Possui resistência de 22KN.  

 

Figura 6.17 –Anéis de Fita. (Fonte: B.F.A Shop. Disponível em: <http://www.bfashop.com/fita-anel-
solteira-dyneema-120cm-alpenpass>. Acesso em: 13 out. 2017) 

 

Fita Expressa 

 É uma fita com cerca de 10 a 20 cm, utilizada em escaladas para prender, com 

auxílio de mosquetões (costura), uma das extremidades à rocha e na outra ponta 

pendura-se a corda à qual o escalador está amarrado. 

 

 

Figura 6.18 – Fita Expressa. (Fonte: Mundo Terra. Disponível em: 
<http://www.mundoterra.com.br/escalada/costuras/costura-montada-normal-11html>. Acesso em: 12 

out. 2017) 
 

 

Proteção de Cordas 

 São acessórias de uso obrigatório destinados a preservar cordas e fitas 

tubulares de superfícies abrasivas ou cortantes. Podem ser industrializadas ou feitas 

com pedaços de mangueira, carpete, lona ou qualquer outro material similar. 

http://www.bfashop.com/fita-anel-solteira-dyneema-120cm-alpenpass
http://www.bfashop.com/fita-anel-solteira-dyneema-120cm-alpenpass
http://www.mundoterra.com.br/escalada/costuras/costura-montada-normal-11html
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Figura 6.19 –Proteção de Cordas (Fonte: UltraSafe. Disponível em: 
<http://www.ultrasafe.com.br/protetor-corda-modulado.html>. Acesso em 15 out. 2017) 

 

Protetor de Corda com Velcro 

 

Figura 6.20 –Protetor de Corda com Velcro. (Fonte: Angare. Disponível em: 
<https://www.angare.com/protetor-de-corda>. Acesso em: 12 out. 2017) 

 

Destorcedor de Corda 

 Destorcedor de corda, utilizado para não permitir que a corda se enrole, 

atrapalhando as atividades verticais. Quando colocado entre uma carga e um sistema, 

permite que a carga gire em torno de seu eixo, deixando todo o sistema acima estável, 

facilitando os serviços, sendo utilizado nas mais diversas atividades em altura, tanto 

para trabalhos em altura como na área de resgate. Este equipamento é fabricado em 

alumínio de alta qualidade, com resistência de 30 KN para uso geral, extremamente 

prático e resistente. 

 

Figura 6.21 –Destorcedor de Corda. (Fonte: Climb Clean) 

 

http://www.ultrasafe.com.br/protetor-corda-modulado.html
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Nuts – HB 

 Conjunto de peças de curve Nuts, para escalada móvel com cabeças de 

alumínio e cabos de aço inox. 

 

 

Figura 6.22 –Nuts – HB. (Fonte: Planeta Vertical. Disponível em: 
<http://www.planetavertical.com.br/loja-de-equipamentos/equipamento-movel/>. Acesso em: 12 out. 

2017) 

 

 

Friends 

 Aparelho criado exclusivamente para escaladores. 

 

 

Figura 6.23 – Friends. (Fonte: Blog de Escalada) 

 

Chapeleta 

 Também conhecida como chapeleta para ancoragens em paredes e vias de 

escalada, produzido em aço inoxidável.  

http://www.planetavertical.com.br/loja-de-equipamentos/equipamento-movel/


110 
 

 

Figura 6.24 – Chapeleta.  
(Fonte: <http://www.adrena.com.br/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_br&codigo_produto=652>. 

Disponível em: 26 out. 2017) 

 

Piton 

 Parafuso De Fixação. 

 

Figura 6.25 –Piton. (Fonte: Aliexpress. Disponível em: <https://www.aliexpress.com/item-img/XINDA-
Professional-Rock-Climb-Fastening-Bolt-Fixed-Point-Expansion-Screw-Piton-Karabiner-Rock-piton>. 

Acesso em: 24 nov. 2017) 

 

Martelo 

 Martelo Petzl Tam Tam foi especialmente concebido para a colocação manual 

das âncoras picador. 

 

 

Figura 6.26 – Martelo (Fonte: Aventura Mania. Disponível em: 
<https://www.aventuramania.pt/martelos-escalada/5131-martelo-petzl-tam-tam.html>. Acesso em: 07 

out. 2017) 
 

 

http://www.adrena.com.br/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_br&codigo_produto=652
https://www.aventuramania.pt/martelos-escalada/5131-martelo-petzl-tam-tam.html
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Sapatilha de Escalada 

 As sapatilhas de escalada em rocha, incluindo todos os seus modelos, é uma 

novidade “recente” na história do esporte. As aspas se justificam por estarmos na 

segunda década do século XXI, e que a data da invenção da sapatilha de escalada é 

da década de 1950. Os primeiros calçados para escalada esportiva foram projetados 

pelo alpinista francês Pierre Allain. 

 

 

Figura 6.27 –Sapatilha de Escalada (Fonte: Blog de Escalada) 

 

Saco de Magnésio  

 Este saquinho de magnésio possui estrutura rígida, na boca do saquinho, que 

a mantém aberta facilitando o contato com o magnésio. Já a parte interna é com tecido 

macio e aveludado para aderir melhor o magnésio. O fechamento especial impede 

que o magnésio escape.  

 

Figura 6.28 –Saco de Magnésio. (Fonte: Cabana Sport. Disponível em: 
<http://www.lojacabanasport.com.br/categoria/escalada-saco-de-magnesio/4924>. Acesso em: 12 

out. 2017) 
 

Trava Quedas Petzl ASAP  

 O equipamento trava quedas para cordas, da marca Petzl, em utilização 

normal, o tambor bloqueador do Asap rola sobre a corda, esteja esta na posição 

vertical ou oblíqua, afim de seguir o utilizador na sua progressão. Em caso de impacto 

ou queda, ou velocidade excessiva, o tambor bloqueia e trava a queda. O Asap 

posiciona-se simples e rapidamente em qualquer ponto da corda. 

https://www.wikiwand.com/en/Pierre_Allain
http://www.lojacabanasport.com.br/categoria/escalada-saco-de-magnesio/4924
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Figura 6.29 – Trava Quedas Petzl ASAP. (Fonte: Climb Clean) 

 

Capacetes 

 São equipamentos que devem proporcionar um bom campo visual e auditivo, 

além de possuir aberturas de ventilação e escape de água (importante para trabalhos 

em locais com água corrente), bem como possuir suportes para encaixe de lanternas 

e boa resistência e amortecimento contra impactos. 

 

 

Figura 6.30 – Capacetes. (Fonte: Artigos Esportivos USA) 

 

Luvas 

 Confeccionadas em vaqueta e com reforço na palma, as luvas para salvamento 

em altura devem proteger as mãos contra abrasão e aquecimento das peças 

metálicas, devendo oferecer boa mobilidade e ajuste às mãos. 

 

Figura 6.31 – Luvas (Fonte: GRIMP Equipamentos de Segurança. Disponível em: 
<http://loja.grimp.com.br/detalhe.php?id=731&desc=Luva+GRIMP>. Acesso em: 23 out. 2017) 
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Pedal para ascensão 

 Pedal para subida em corda, confeccionado em fita de poliéster de 19 mm de 

alta resistência, com costuras eletrônicas e cordelete, com proteção interna para o 

apoio dos pés e fivela simples para regulagem de comprimento. 

 

Figura 6.32 – Pedal para ascensão (Fonte: Outdoor Equipamentos) 

Canivete 

 Utilizado para cortes de cabo ou corda. 

 

Figura 6.33 –Canivete. (Fonte: George Ficher. Disponível em: 
<https://shop.georgefisher.co.uk/p/S92AB/climbing-gear>. Acesso em: 24 out. 2017) 

 

 

Lanterna 

 Utilizada para iluminar ambientes sem claridade ou para trabalhos no período 

diurno. 

 

Figura 6.34 –Lanterna (Fonte: Arco e Flecha) 

https://shop.georgefisher.co.uk/p/S92AB/climbing-gear
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Longe Maior e Longe Curto 

 Equipamento utilizado para realizar segurança individual e resgate de vítimas, 

com algumas técnicas demonstradas neste manual. Este equipamento pode ser 

confeccionado utilizando-se o cabo da vida, cabendo observas os tamanhos dos 

longes para a confecção, lembrando que nos chicotes ainda são utilizados os 

mosquetões com trava ou automática, não sendo recomendados os de escaladas, por 

fragilizarem a segurança do socorrista e da vítima. 

 

 

Figura 6.35 –Longe Maior e Curto (Fonte: Canyostore. Disponível em: 
<https://www.canyonstore.eu/belgium/product/petzl-spelegyca-lanyard/>. Acesso em: 12 out. 2017) 

 

 

Cabo de Ancoragem I (Dynamic I) 

 Cow’sTail em forma de ‘I’, com 80cm de comprimento, feito em corda dinâmica 

com resistência a 22 kN em cor azul e vermelho. EM 354:02, EN 795B. Peso: 100g. 

 

 

Figura 6.36 – Cabo de Ancoragem (Fonte: TASK) 

 

Mochila 

 Mochilas feitas em material resistente para transportar cordas e equipamentos 

para atividade de salvamento em altura, existentes em vários modelos e tamanhos. 
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Figura 6.37 – Mochila (Fonte: trekk in. Disponível em: <https://www.trekkinn.com/montanha/petzl-
portage/>. Acesso em: 22 out. 2017) 

 

 

Assento de suspensão 

 Desenvolvido para gerar um conforto adicional e facilitar o trabalho suspenso. 

O usuário deverá ler o manual de instrução e inspecionar todos os equipamentos de 

prevenção de quedas antes da instalação. 

 

Figura 6.38 – Assento de Suspensão. (Fonte: VICSA Safety. Disponível em: 
<http://www.vicsa.com.br/equipamentos-trabalho-altura/linha-de-altura/assento-para-

suspensao.html>. Acesso em: 11 out. 2017) 
 

 

Ferramenta multiuso - The Bowring 

 Esta ferramenta é feita nos EUA, desenhada por bombeiros para bombeiros. O 

Bowring é uma ferramenta multi-propósito compacta, leve, que vai ser usada em 

algum ponto, em cada alarme de incêndio. Ele possui muitas utilidades, mas aqui 

estão apenas algumas delas, a saber: 

1. Avanço de mangueira, se encaixa seis mangueiras de tamanhos diferentes; 

2. Descensor de emergência e resgate, com diferentes opções. Cordas finas 8mm à 

auto blocante; 
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3. Resgate de bombeiro com gancho de arrasto; 

4. Chave de gás, duas opções; 

5. Remoção de pára-brisa; 

6. Chave O²; 

7. Chave de hidrante e registro de água;  

8. Gancho para remover, carregar, arrastar escombros quentes; 

9. Ferramenta de arrombamento; 

10. Chave de mangueira 1 ½” e 2 ½”; 

 Esta ferramenta foi projetada para ser praticamente indestrutível, por isso, é 

usado o aço 17-4, que é extremamente forte. O Bowring tem 21 cm de altura, 15 cm 

de largura, 0,95 cm de espessura e pesa apenas 680 gramas. É a mais versátil 

ferramenta de bombeiro pessoal. 

 

Figura 6.39 – The Bowring. (Fonte: SOSSul) 

 

Talabarte em forma de “Y” 

 Talabarte de segurança em forma de “Y”, confeccionado em fita de material 

sintético (poliéster), com um absorvedor de energia e três conectores, sendo dois 

conectores MGO de alumínio, com dupla trava, com abertura de 110 mm, capacidade 

de 23 kN, fixados nas extremidades superiores do Y, por meio de costuras reforçadas, 

e um mosquetão de aço, com trava rosca. Capacidade de 22 kN. Totalmente aberto, 

com seu absorvedor de energia rompido, o talabarte mede 2,80m, possuindo um peso 

de 2,6kg. 
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Figura 6.40 –Talabarte em forma de “Y” (Fonte: High Service Training. Disponível em: 
<http://www.hstba.com.br/categoria-produto/equipamentos-profissionais/trava-quedas/>. Acesso em 

09 out. 2017) 

 

Talabarte de posicionamento 

 O Talabarte de posicionamento é constituído em corda de 12 mm, de 40 kN, 

com proteção (fita tubular), com dois mosquetões de aço. Possui sistema mecânico 

de controle e regulagem. 

 

Figura 6.41 –Talabarte de Posicionamento. (Fonte: Outdoor Equipamentos) 

 

 

Suspensor 

 Suspensor para Cinto X-PERT, Macas STR II, H-STR II ou similares. Produzido 

em alumínio de alta resistência com proteção em poliéster e costuras eletrônicas e 

capacidade de carga de 150 kg e peso de 400 g. 

 

Figura 6.42 – Suspensor. (Fonte: TASK) 
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Óculos de proteção 

 Utilizado para proteção da visão em atividades de salvamento e trabalho em 

altura, existindo vários modelos e marcas.  

 

Figura 6.43 – Óculos de Proteção. (Fonte: Treventos Segurança do Trabalho. Disponível em: 
<https://treventos.com.br/produtos/protecao-visual/131/>. Acesso em 07 out. 2017) 

 

Trava quedas para corda 

 Trava quedas confeccionado em alumínio para cordas de 11 a 12mm, para uso 

em conjunto com cinto tipo para-quedista, ideal para trabalhos em altura e acesso por 

corda. Peso: 360g. 

 

 

 

Figura 6.44 –Trava Quedas para Corda (Fonte: Outdoor Equipamentos) 

 

Trava quedas para cabo de aço 

 Conforme especificações de fábrica sendo utilizados em diversas bitolas 

diferentes, dependendo do tipo do trava quedas 

 

 

Figura 6.45 –Trava quedas para cabo de aço. (Fonte: Tarc Adventure Araraquara. Disponível em:  
<http://tarc-adventure.com.br/loja/categories.php?category=ALTURA/TRAVA-QUEDA>. Acesso em: 

23 out. 2017) 
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Seção 7 – Cadeiras de salvamento 

 

 Possuem diversos modelos, formados por fitas, fivelas e alças que envolvem a 

cintura e as pernas, com pelo menos um ponto de ancoragem na cintura, podendo ou 

não ter outros pontos de ancoragem (pontos estruturais). Além disso, possuem 

suspensórios ou peitorais, de acordo com sua destinação, existindo modelos para uso 

esportivo e para uso profissional (salvamento). Os pontos de ancoragem são feitos 

por anéis metálicos em “D”, com resistência de 22 kN, com ou sem alça de fita de 

segurança. A NFPA-1983 (edição 2001) classifica as cadeiras de salvamento em três 

classes: 

 Classe I 

 Ajusta se em torno da cintura, e são desenhados para fuga de emergência, com 

carga de apenas uma pessoa. 

 

Figura 7.1– Cadeira de Salvamento Classe I. (Fonte: SOSSul) 

 

 Classe II 

 Ajusta-se em torno da cintura e em torno das coxas dimensionados para carga 

de salvamento, sendo utilizada também para escalada em rocha e esportiva; 

 

Figura 7.2 –Cadeira de Salvamento Classe II. (Fonte: SOSSul) 

 

 Classe III 

 Além de se ajustarem em torno da cintura e coxas, ajusta se também em torno 

do tórax através de peitoral ou suspensório. 
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Figura 7.3 –Cadeira de Salvamento Classe III. (Fonte: Climb Clean) 

 

Seção 8 – Equipamentos para transporte de vítimas  

 

Triângulo de Resgate 

 Permite evacuar pessoas, não equipadas, num curto prazo de tempo. 

Construído de vários materiais, de fácil e rápida instalação nas vítimas (mesmo numa 

pessoa sentada). Adapta-se sem ajustes a diferentes gabaritos (vários 

posicionamentos dos pontos de fixação). 

 

 

 

Figura 8.1 –Triângulo de Resgate. (Fonte: Climb Clean) 

 

Macas 

 Em casos de transposição de obstáculos, em terrenos acidentados ou em 

deslocamento de vítimas de trauma para locais de acesso às viaturas, equipe médica 

ou helicóptero, podemos recorrer à utilização de uma maca, com a finalidade de 

facilitar o transporte: 
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Maca Cesto 

 Confeccionada em aço tubular em todo seu perímetro e por material plástico 

(PVC) nas partes que envolvem a vítima, podendo ser inteiriça ou em duas partes 

acopláveis. 

 

Figura 8.2 –Maca Cesto. (Fonte: Direct Industry)  

 

Maca Envelope 

 Trata-se de um Sistema compacto de maca, constituído por uma folha plástica 

altamente resistente, acompanhada por uma mochila e acessórios que conferem ao 

equipamento leveza, praticidade e funcionalidade. Não proporciona imobilização 

dorsal, razão pela qual deve ser utilizada prancha longa. 

 

Figura 8.3 –Maca Envelope. (Fonte: SOSSul) 

 

Maca LEGO 

 É um equipamento para todo tipo de intervenção de socorro, em qualquer tipo 

de ambiente, que possa ser transportada por pessoas ou helicóptero. Apresenta fitas 

que possibilitam às vítimas imobilização de todos os membros, com sistema de fácil 

ajuste. 
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Figura 8.4 –Maca LEGO. (Fonte: KONG USA. Disponível em: 
<http://kongusa.com/product/911-net-full/>. Acesso em: 11 out. 2017) 

 

 

Maca STR II 

 Maca envelope versátil, ideal para transporte e resgate de vítimas em diferentes 

cenários industriais, urbanos, marítimos e verticais, incluindo espaços confinados. 

Com sistema duplo de segurança, DSS Double Safety System, abas de proteção nos 

pés e na cabeça, 39 metros de fitas planas com código de cores, 6 fivelas de engate 

automático e serial number independente, exclusivo sistema I-STR de fixação de 

pranchas rígidas (universal), suportes para os pés independentes com regulagem, 6 

alças para transporte terrestre e mochila para transporte impermeável e ergonômica, 

com bolso e alça para içamento.  

 Material Construtivo: Corpo em polietileno de alta densidade, fitas de poliéster 

de alta tenacidade, fivelas em aço, barras e placas em aço inox, mochila em lona tipo 

PVC 1000, com costuras seladas. 

 

Figura 8.5 – Maca STR II. (Fonte: TASK) 

 

http://kongusa.com/product/911-net-full/
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MACA I-STR 

 

 

Figura 8.6 – Sistema I-STR de Fixação da prancha rígida. 
(Fonte: TASK) 

 

 

Maca H-STR II 

 Desenvolvida pela TASK, a maca envelope versátil H-STR II tem 

aproximadamente metade do tamanho de uma maca envelope comum e permite mais 

mobilidade, possibilitando flexionar o quadril da vítima. É a solução ideal para 

transporte e resgate em locais de difícil acesso. A H-STR II tem todas as funções para 

içamento e movimentação vertical, o que a torna ainda mais polivalente para uso em 

resgates verticais na indústria, em ambientes urbanos, marítimos e todo e qualquer 

local ou aparelho de dimensões restritas ou estruturas colapsadas (tubulações, 

galerias de águas pluviais, pás de aero geradores, asas de aeronaves, porões de 

embarcações e outros). O seu novo sistema duplo de segurança, o DSS Double Safety 

System, oferece total confiança mesmo nas manobras mais extremas. A maca conta 

ainda com 27 metros de fitas planas incorporadas que envolvem o corpo do usuário e 

dão a sensação de segurança necessária em momentos de resgate e suporte para 

transporte horizontal ou arraste. Dispõe de fitas com cores diferentes que facilitam o 

uso do resgatista (azuis para suspensão, pretas para envelopamento e amarelas para 

fixação da vítima). Tem 4 fivelas de engate automático (com número de 

rastreabilidade independente) que são mais fáceis de ajustar, aba de proteção para a 

cabeça, que permite arraste sem oferecer riscos à vítima, suportes para os pés com 

regulagem independente, alças de transporte incorporadas às fitas e mochila de 

transporte impermeável e ergonômica com bolso para acessórios e alça para 

içamento.  

 



124 
 

 

Figura 8.7 – Maca H-STRII (Fonte: TASK) 

 

 

Figura 8.8 – Curvas de até 90º na maca H-STR II.  
(Fonte: TASK) 

 

Tripé para salvamento em atura 

 Tripé Task, fabricado em liga de alumínio aeronáutico, de alta resistência. 

Pernas tubulares, anodizadas em vermelho, onze pontos de regulagem de altura 

independente em cada perna. Sapatas e cabeçote em aço carbono. Cabeçote com 

três pontos de ancoragens para conexão de mosquetões. 

As patas possuem articulações que permitem que se acomodem em superfícies 

planas ou irregulares, permitindo também que sejam posicionadas para cravarem em 

solos de consistência moderada, como terra compacta ou gelo. Suas patas possuem 

também orifícios que permitem fixá-las com parafuso, chumbador, haste, etc. 

 Altura mínima: 2 m com resistência de 45 kN; 
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 Altura máxima: 3,5 m com resistência de 25 kN; 

 Peso aproximado: 37 kg.Acompanha uma corrente para unir as pernas do tripé 

e uma bolsa para transporte em lona. 

 

Figura 8.9 – Tripé para salvamento em altura. (Fonte: SOSSul) 

 

 

Figura 8.10 – Bloco de polias 4:1 estendido com tripé. (Fonte: Matochi, Geison; 2015. Disponível em: 
<http://www.salvamentobrasil.com.br/sistemas-de-vantagem-mecanica/>. Acesso em: 12 out. 2017) 

 

 

Syam Plus 

 O syamplus é uma extensão do sistema de ancoragem móvel. É a 

implementação de sistema de desvio que possibilita uma ancoragem alta que vá além 

do perfil da edificação. Fornecedor Syan categoria: Ancoragem móvel. 

 

http://www.salvamentobrasil.com.br/sistemas-de-vantagem-mecanica/
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Figura 8.11 –Syam Plus. (Fonte: Brasimpex. Disponível em: 
<http://www.brasimpex.com.br/abertura/lancamentos/detalhes/id/414>. Acesso em: 19 out. 2017) 

 

 

Equipamentos essenciais para todo resgatista 

 

Figura 8.12 – Equipamentos essenciais para todo resgatista (Fonte: TASK. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/taskbr/photos/a.251051421733876.1077341828.162113437294342/6162

09831884698/?type=3>. Acesso em: 13 nov. 2017) 
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CAPÍTULO 06 – NÓS E AMARRAÇÕES 

 

 

Seção 1 – Considerações Gerais 

 

Introdução 

 

A corda exerce um importante papel nas atividades de salvamento em geral, 

se estabelecendo como uma das principais ferramentas de Salvamento em Altura. 

Quando se fala da utilização da corda, não há como ignorar a importância conferida 

aos nós e amarrações, pois, sem eles, o uso da corda se tornaria praticamente 

desnecessário, decorrendo daí, a importância da busca pelo conhecimento, no que se 

refere à confecção e empregos dos nós e amarrações.   

As peculiaridades e circunstâncias em que acontecem as ocorrências nem 

sempre seguem um mesmo padrão definido. Por isso, quando nos referimos ao 

emprego de nós, em muitos casos, não é possível adotar uma padronização. Assim, 

para as atividades de Salvamento em Altura, uma das premissas básicas para o 

bombeiro militar está na necessidade do aprimoramento e aperfeiçoamento 

profissional, no que tange à confecção de nós e amarrações. 

O conhecimento favorece a criatividade, ou seja, quanto maior o conhecimento, 

maior pode ser o campo da criatividade. Desse modo, em se tratando do 

desenvolvimento de uma ocorrência envolvendo de Salvamento em Altura, a 

utilização de um nó, mais adequado, entre todas as diversas possibilidades, poderá 

fazer a toda diferença na eficiência, ou mesmo na segurança durante o salvamento.  

Assim, as circunstâncias podem determinar qual será o nó mais adequado para 

cada tipo de ocorrência. Fatores como segurança, tempo, tipo de material, facilidade 

em fazer e desfazer o nó, porcentagem de enfraquecimento da corda, entre outros, 

serão levados em consideração na hora em que o socorrista precisar tomar a decisão. 

Entretanto, em se tratando de manual, seria impossível prever todos os tipos 

de nós, todas as suas formas de execução e todas as suas finalidades. Além disso, 

nem se pode chegar a um rol taxativo dos nós, tendo em vista que eles variam de 

acordo com cada cultura, mesmo dentro da própria Corporação, pois existem 

diferenças doutrinárias entre os diversos cursos de especializações, entre diferentes 

organizações dos Corpos de Bombeiros, Forças Armadas, dentre outras. 
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Sendo assim, não se deve exigir que o bombeiro militar seja capaz de executar 

um número infinito de nós e amarrações. As ações devem estar voltadas para que os 

profissionais obtenham conhecimento de diversos tipos de nós para que, com a soma 

da prática e experiência nas ocorrências atendidas, possam identificar aqueles nós 

mais adequados a cada situação e, assim, treinar constantemente para desenvolver 

familiaridade, habilidade e maneabilidade ao executá-los. Com o tempo, somando 

conhecimento, experiência e treinamento, a convicção do bombeiro militar estará 

formada. 

Portanto, este capítulo do manual tem como objetivo apresentar uma 

diversidade de nós funcionais e que vêm sendo disseminados nos últimos anos, em 

Cursos de Formação e no Curso de Especialização em Salvamento em Altura do 

Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás. No entanto, sem a pretensão de 

apresentar um rol taxativo. 

 

Seção 02 - Primeiras Noções 

 

Segundo o Dicionário Aurélio, a palavra nó significa o entrelaçamento feito na 

extremidade ou no meio de uma ou de duas cordas, linhas ou fios, a fim de encurtá-

los, marcá-las ou uni-las. 

Do conceito, percebe-se que o Dicionário Aurélio estabelece que, para ser um 

nó, deve haver um entrelaçamento na extremidade ou no meio de uma ou de duas 

cordas. No que se refere ao Salvamento em Altura, esse conceito é perfeitamente à 

atividade, podendo ser reafirmado. Assim sendo, uma simples volta ou uma laçada 

não representa um nó, pois, para que se transforme em um nó torna-se necessário 

que haja uma finalização, formando uma massa uniforme, não possível de desfazer 

com a aplicação de uma força (tensão), de qualquer das extremidades.  

Logo, quando uma corda envolve completamente um objeto, tal como um 

poste, e a as partes dela se cruzam numa laçada, teremos então uma volta completa, 

não se falando, até esse ponto, que se trata de um nó. Somente após a fixação da 

corda, que é feita através de um entrelaçamento, criando-se uma massa uniforme, 

não passível de soltura, com a simples tensão de uma das extremidades, é que se 

pode denominar como nó. 
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Nomes e termos importantes para o trabalho com nós 

Em se tratando de Salvamento em Altura, assim como em toda atividade 

especializada, há uma série de nomes e termos específicos que são relevantes, uma 

vez que devem ser compreendidos imediatamente, pois os nomes e termos facilitam 

o estudo e a comunicação entre a equipe. Neste capítulo, será dado destaque apenas 

aos termos utilizados na confecção e prática de nós. Os demais nomes e termos, 

serão postados em outro capítulo. 

I. Acochar: Apertar; 

II. Alça: Volta em forma de “U” (não confundir com anel); 

III. Ancoragem: Ponto de fixação do sistema; 

IV. Anel: Volta em que as seções cruzam entre si (não confundir com alça, pois nela 

não há cruzamento); 

V. Arremate: Arranjo feito no final de um cabo para reforçar o nó principal e evitar que 

se desfaça (cote); 

VI. Backup: Termo em inglês que significa voltar atrás, ter uma segunda chance. Em 

nossa atividade, utilizamos o termo para nos referir ao sistema secundário utilizado 

para substituir o primário, caso este venha a romper; 

VII. Bitola: É o diâmetro do cabo, expresso em polegadas ou milímetros; 

VIII. Chicote: É a extremidade de um cabo (ponta); 

IX. Correr: O mesmo que escorregar; 

X. Cote: O mesmo que arremate;  

XI. Laçada: Forma pela qual se fixa temporariamente uma corda, sem ao menos 

finalizar uma amarração (nó), podendo ser desfeita simplesmente ao puxar sua 

extremidade (chicote); 

XII. Morder: Pressionar ou manter o cabo sob pressão; 

XIII. Nó: Consiste em um entrelaçamento da corda, seja pelo seio ou pelo chicote, 

efetuado manualmente, ao ponto de criar uma massa uniforme, não sendo possível 

soltá-la com uma simples puxada em uma das extremidades; 

XIV. Permear: Dobrar o cabo; 

XV. Safar: Liberar o cabo; 

XVI. Seio: Meio do cabo ou qualquer parte do cabo que não seja o chicote; 

XVII. Tesar: Procedimento ou ato de se dar tensão ao cabo, tracioná-lo;  

XVIII. Volta: Consiste em um simples retorno da corda ao seu ponto de origem, 

podendo formar uma alça ou um anel; 
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Destaca-se a diferença entre volta, alça, anel, laçada e nó. É importante 

mencionar que uma volta pode formar uma alça ou um anel, formações que servem 

de base para a execução dos nós. Além disso, é importante salientar que não se pode 

confundir laçada com nó, pois a laçada não oferece segurança. 

 

Seção 03 - Perda da resistência da corda com o emprego do nó 

 

Convém mencionar que as cordas são fabricadas para suportarem uma carga 

no sentido longitudinal. Ao aplicarmos um nó em uma corda e depois submetê-la a 

uma carga, pode-se considerar que o ponto onde se encontra o nó será o ponto de 

menor resistência da corda. Isso ocorre porque, ao se executar um nó, é preciso 

mudar o sentido da corda, entrelaçando-a, provocando torções e estrangulamentos. 

Em outras palavras, pode-se dizer que a corda é enfraquecida porque a carga 

é distribuída de forma irregular, ou seja, as fibras podem ser tensionadas (alongadas) 

e comprimidas ao mesmo tempo. Vejamos: 

 

 

Figura 3.1– Extensão e compressão da corda provocadas pela 
 execução do nó.(Fonte: Comissão) 

 

Diante dessa realidade, de acordo com as circunstâncias, ao se executar um 

nó, é salutar empregar algumas voltas antes de sua finalização. As voltas receberão, 

senão toda, a grande parte da tensão produzida pela carga, poupando o ponto da 

corda em que o nó foi executado. Dessa forma, além de aumentar a segurança do 

procedimento, tal prática contribui para o aumento do tempo de vida útil do material. 
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Percentual de enfraquecimento da corda em função do emprego do nó 

Para facilitar o processo de escolha do nó a ser empregado, alguns estudos 

sobre a perda de resistência da corda, ao se executar determinados nós, foram 

publicados para conhecimento. A seguir, verifica-se uma parte de um estudo da 

Industrial Rope Acess Trade Association – IRATA. 

 

N. Nó Diminuição da Resistência 

1 Nenhum nó 0% da resistência original do material 

2 Fiel simples 35 a 40% 

3 Pescador Duplo / Nó de correr dobrado 30 a 35% 

4 Pescador Simples / Nó de correr simples 35 a 40% 

5 Nó direito 15 a 20% 

6 Nó de fita 35 a 45% 

7 Oito 20 a 25% 

8 Lais de Guia 26 a 45% 

9 Azelha simples 32 a 42% 

10 Azelha dobrada 23 a 34% 

11 Nove em alça 16 a 32% 

12 Oito duplo alçado 23 a 39% 

13 Borboleta 28 a 39% 

 

Tabela 3.1 – Tabela com o percentual de perda de resistência da corda por nó específico. 
(Fonte: Health and Safety Executive: Industrial Rope Access - Investigation into items of personal 

protective equipment. Disponível em: <http://www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/2001/crr01364.pdf>. 
Acesso em: 18 out. 2017) 

 

Através desses números, percebe-se a importância e seriedade com a situação 

deve ser tratada. Portanto, por esse e outros fatores, o socorrista deve sempre levar 

em consideração o coeficiente de segurança na hora de utilizar um equipamento. 

Conforme preconizado no inciso XIX do art. 13 da Norma Operacional n. 09, do 

CBMGO (Atividades de Salvamento em Altura), sendo a corda um material têxtil, seu 

Fator ou Coeficiente de Segurança será igual a 10 (dez).  

Logo, é preciso obter a Carga de Ruptura da corda, que é estabelecida pelo 

fabricante e dividi-la pelo Fator ou Coeficiente de Segurança, cujo valor é 10 (dez), 

sendo denominado Carga de Trabalho o resultado final desta operação. De posse 

dessa informação, o socorrista terá, então, uma margem de segurança para a 

execução do trabalho, possibilitando diminuir os riscos do procedimento, como no 

caso da perda de resistência em virtude do nó.  
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Por fim, além do percentual de enfraquecimento da corda, outros fatores devem 

ser levados em consideração na execução dos nós, pois a resistência e a segurança 

dos nós não representam a mesma coisa. Um nó resistente nem sempre é um nó 

seguro, e isso quer dizer que alguns nós que se comportam muito bem sob uma carga 

inerte, ou seja, sem movimento, podem facilmente desfazer-se quando submetidos a 

movimentos e pressões variadas, como puxões para pontos diversos. Neste caso, 

mesmo que sejam fortes e resistentes, não são seguros. 

Diante disso, selecionar um nó de acordo com as circunstâncias que o caso 

requer não se trata de uma tarefa simples, pois há uma necessidade de combinar 

conhecimento e experiência, interligados por um treinamento constante, conforme 

descrito no processo abaixo: 

 

 

Figura 3.2 – Processo que envolve a obtenção de conhecimento e experiência,  
que são interligados pelo treinamento (Fonte: Comissão) 

 

Abaixo podem ser identificadas algumas atitudes importantes para a prática de 

nós, podendo auxiliar o socorrista no processo de aprendizagem, treinamento e 

aplicação dos nós. 

 

Seção 04 - Aspectos importantes no que se refere à prática de nós 

 

Um aspecto importante é fazer com que o bombeiro militar desenvolva suas 

habilidades dentro da prática de nós e amarrações, adquirindo com isso rapidez, 

destreza e demonstrando em cada operação segurança nas atividades. A perfeição 

na prática de nós e amarrações é um processo constante, baseado no conhecimento 

e aliado aos treinamentos, o que proporcionará segurança na execução, dificultando 

o esquecimento. Cabe ressaltar que a falta de conhecimento na confecção de 

determinado nó poderá fazer do bombeiro militar uma vítima. 
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Conhecendo e aprendendo o nó 

I. Conhecer o nó através de visualização, desenho, fotografias ou demonstrações; 

II. Saber suas finalidades, dentro de cada atividade realizada; 

III. Conhecer suas limitações de uso; 

IV. Executá-lo de maneira correta e de diversas formas; 

V. Treinar sempre, para não cair no esquecimento. 

 

Aplicando o nó 

I. Simplicidade e rapidez na execução: devido ao caráter peculiar, tendo que ser 

executado, em alguns casos, de forma rápida na ocorrência, faz-se necessário optar 

pela confecção de nós simples e rápidos de serem realizados (exemplo: nó volta do 

fiel); 

II. Ajuste proporcional ao esforço exigido: Muitos nós possuem essa característica, 

ajustando-se à medida em que são exigidos ou tensionados os cabos, o que aumenta 

a segurança da operação (exemplo: nó azelha); 

III. Facilidade em ser desatado ou desfeito: A tensão é um fator preponderante para 

o desfazimento do nó. Em uma ocorrência, a demora em desfazer uma amarração 

pode prejudicar o seu andamento, por isso, faz-se necessário escolher um nó que não 

se afete tanto nesse sentido (exemplo: nó nove).  

 

Seção 05 - Nomenclatura e divisão dos nós 

 

Nomenclatura 

A nomenclatura consiste em um dos pontos mais complicados quando se 

aborda a teoria e a prática dos nós. Até o fechamento deste manual não se pôde 

afirmar cientificamente o real motivo, mas algumas fontes explicam que o surgimento 

da prática do nó é bastante remoto. Muitos surgiram em épocas diferentes ou 

isoladamente e, mesmo sem o contato entre as civilizações, alguns eram iguais, mas 

com nomes diferentes. 

Além disso, a maioria dos nós é oriunda dos marinheiros e, como se sabe, a 

navegação consiste em uma atividade antiga, desenvolvida muito antes do 

descobrimento do Brasil. Tudo isso somado à tradução dos nós estrangeiros, à 

tradição de cada região do país, à cultura de cada organização civil ou militar que 
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pratica nós, ao surgimento de novos nós, entre outros fatores, pode ter ocasionado 

essa divergência na nomenclatura. 

Assim sendo, as classificações e os nomes empregados neste manual seguem 

a tradição do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Isso quer dizer que 

pode haver divergências com outras organizações, o que não significa que existe um 

lado mais certo ou mais errado, todos estão corretos.  

 

Divisão dos nós 

Para facilitar a compreensão, didaticamente, os nós são divididos de acordo 

com a sua finalidade principal, conforme descrito abaixo: 

I. Nós na extremidade da corda; 

II. Nós para emendar cordas; 

III. Nós para fixar cordas; 

IV. Nós para encurtar e reforçar cordas; 

V. Nós para a formação de alças, e; 

VI. Nós para a formação de cintos e cadeiras. 

 

Seção 06 - Nós em espécies 

 

Nós na extremidade da corda 

COTE: Usado como acabamento (arremate) para oferecer maior segurança aos nós. 

Consiste em um nó meia volta ou volta singela aplicado no próprio cabo, logo depois 

do nó principal: 

 

Figura 6.1 – Nó cote. (Fonte: Comissão) 

 

MEIA VOLTA ou VOLTA SINGELA: Também conhecido como volta seca e nó 

simples, consiste em um nó usado como base ou parte para confecção de outros nós. 
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Outra funcionalidade dele diz respeito ao apoio da empunhadura, para subida de 

penhascos, cachoeiras, etc. Devido a sua formação, não deve sofrer tração ou 

pressão, pois colocará em risco a vida útil da corda: 

 

 

Figura 6.2 – Confecção do nó meia volta ou volta singela. 
 (Fonte: Comissão) 

 

VOLTA DO FIADOR: Consiste em um nó também utilizado como base ou parte para 

confecção de outros nós, como por exemplo, para iniciar o nó de azelha dobrada pelo 

chicote). Outra funcionalidade desse nó, diz respeito à empunhadura, ideal para 

subida em penhascos, cachoeiras etc. Além disso, pode fazer parte de outra divisão, 

a de nós para emendar cabos, sendo úteis para a união de cabos de mesmo diâmetro: 

 

 

Figura 6.3 – Confecção do nó volta do fiador. 
 (Fonte: Comissão) 

 

NÓ DE RAMO ou LEPAR: Utilizado para auxiliar nas escaladas ou subidas em 

cordas, oferecendo apoio para empunhadura na subida de penhascos, cachoeiras etc. 

Uma maneira ágil para confecção desse tipo de nó se dá através da formação de 

vários anéis, sobrepostos um ao outro, de forma que o chicote passe pelo interior dos 

anéis formados e seja resgatado na outra extremidade. Ajustando-se os nós 

formados, teremos, como resultado final, a execução de vários nós de ramo ou 

LEPAR, servindo como base para escalada ou subida, conforme figura abaixo. 

 

Figura 6.4 – Confecção do nó de ramo ou Lepar com meia volta ou volta singela. 
 (Fonte: Comissão) 
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Figura 6.5 – Confecção do nó de Ramo ou Lepar com volta do fiador. 
 (Fonte: Comissão) 

 

NÓ DE FRADE: Nó utilizado para criar um tensor na corda, servindo para travar um 

sistema com roldana, usado também como escada. Pode ser utilizado para evitar que 

a extremidade de um cabo não se desfaça, mantendo a segurança nas atividades de 

rapel, quando na utilização de freios descensores auto-blocantes e o próprio aparelho 

oito (no olhal menor), servindo ainda como emenda de cordas. 

 

 

Figura 6.6 – Confecção do nó de Frade com duas voltas. 
 (Fonte: Comissão) 

 

 

Figura 6.7 – Confecção do nó de Frade com três voltas 
 (Fonte: Comissão) 

 

Este nó pode ser utilizado em cordas molhadas ou escorregadias, que estejam 

em uma ancoragem superior, visando proporcionar maior firmeza na empunhadura, 

utilizando o processo de corda fradeada ou lepar, que consiste em vários nós de frade 

em torno de uma corda. Este procedimento é utilizado pelo Exército Brasileiro em 

forma de improviso, em terrenos onde a inclinação não é muito acentuada. 

 

NÓ PINHA: Nó de extremidade que pode ser utilizado para evitar a passagem de 

conectores e descensores em uma linha: 
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Figura 6.8 – Confecção do nó de Pinha. 
 (Fonte: Comissão) 

 

Nós para emendar cordas 

NÓ DIREITO: Nó utilizado para emendar cabos de mesmo diâmetro. Este nó se 

desfaz, quando confeccionado com cordas de diâmetros diferentes. Existem também 

suas variantes, como o nó direito e nó de envergue (quando os chicotes não estão 

paralelos) e também o nó direito de correr (quando se deixa uma alça para soltura 

rápida). Observação: Após confecção do nó, deve-se providenciar o arremate com 

cote, tipo volta singela ou pescador duplo, de ambos os lados, para garantir a sua 

eficiência. 

 

 

Figura 6.9 – Confecção do nó direito. 
 (Fonte: Comissão) 

 

NÓ DIREITO DE CORRER: Ao término da confecção do nó direito, adota-se um dos 

chicotes para voltar por dentro do anel, formando assim uma alça para soltura rápida. 

Este nó aperta naturalmente, podendo ser desfeito puxando-se a alça formada, 

tornando mais fácil desfazê-lo. 

 

Figura 6.10 – Confecção do nó direito de Correr. 
(Fonte: Comissão) 
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NÓ DIREITO DUPLO: Trata-se de um misto entre escota simples e nó direito, 

propriamente dito. Após realização de testes mostrou-se um nó bastante confiável. 

 

 

Figura 6.11 – Confecção do nó direito duplo. 
(Fonte: Comissão) 

 

NÓ DE ENVERGUE: Assemelha-se ao nó direito, porém os chicotes estão invertidos 

aos seus firmes, é essencial arrematar o mesmo com pescador duplo de ambos os 

lados, para que se torne seguro. 

 

 

Figura 6.12 – Confecção do nó de envergue. 
(Fonte: Comissão) 

 

 

ESCOTA SINGELO: Utilizado para unir cordas de diâmetros diferentes, e na 

confecção do nó de união do seio e do chicote da corda da vida, para o transporte do 

mesmo.  
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Figura 6.13 – Confecção do nó escota singelo. 
(Fonte: Comissão) 

 

ESCOTA DOBRADO: Nó bastante similar ao escota singelo, porém, executado com 

a adoção de uma volta a mais, não sendo usado na corda da vida para o transporte 

do mesmo. 

 

 

Figura 6.14 – Confecção do nó escota dobrado 
(Fonte: Comissão) 

 

ESCOTA DE ROSA: Nó similar aos dois anteriores, cuja função principal recai para 

emenda de cordas com bitolas diferentes. Ao formar uma alça, a amarração torna-se 

fácil de ser desfeita (nó também conhecido como escota pronta a disparar). 

 

Figura 6.15 – Confecção do nó escota de rosa. 
(Fonte: Comissão) 
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NÓ TORTO: Conhecido também como nó esquerdo, não apresenta tanta segurança, 

quando comparado ao nó direito. Ao executar o nó, deve-se arrematá-lo com o nó 

pescador duplo, de ambos os lados, para haver total segurança na sua aplicação. A 

sua confecção acontece normalmente quando se erra o nó direito. 

 

Figura 6.16 – Confecção do nó torto. 
(Fonte: Comissão) 

 

NÓ DE CIRURGIÃO: Tem a mesma função e confecção parecida com a do nó direito, 

porém, executado com voltas amais, ideal também para emenda de cordas lisas.  

 

 

Figura 6.17 – Confecção do nó de Cirurgião. 
(Fonte: Comissão) 

 

NÓ EM OITO DOBRADO ou NÓ FOLLOW ME: Trata-se de nó muito eficiente na 

união de cordas com diâmetros reduzidos (cordeletes), permitindo-se recuperar a 

corda, após o tracionamento, de forma mais fácil que o nó duplo e nó pescador 

duplo de correr.  

 

 

Figura 6.18 – Confecção do nó Oito Dobrado ou nó Follow Me. 
(Fonte: Comissão) 
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NÓ DUPLO: Conhecido também por nó de fita, é utilizado, pura e exclusivamente, 

para emenda de fitas tubulares e fitas de carga, podendo também ser utilizado 

emendas de cordas de mesmo diâmetro. Trata-se de nó muito seguro, porém, de difícil 

desfazimento, caso a corda emendada sofra esforço elevado. Ao confeccioná-lo em 

fita deve-se deixar quatro dedos de chicote para cada lado e acochar o nó em sua 

totalidade para que o mesmo não venha a afrouxar. Nas cordas, orienta-se arrematar 

com pescador duplo de cada lado, para garantir ainda mais a eficiência. 

 

 

Figura 6.19 – Confecção do nó Duplo. 
(Fonte: Comissão) 

 

NÓ DUPLO EM FITA ou NÓ DE FITA:  

 

 

 

 

Figura 6.20 – Confecção do nó Duplo em Fita ou Nó de Fita 
(Fonte: Comissão) 

 

CALABROTE ou NÓ DE ABOÇO: Ideal para emenda de cabos de diâmetros 

maiores, também podendo ser utilizado para união de cabos molhados e cabos de 

mesmo diâmetro. Os Escoteiros e Desbravadores o conhecem este nó pelo nome de 

“nó ordinário”. 
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Figura 6.21 – Confecção do nó Calabrote ou Nó de Aboço. 
(Fonte: Comissão) 

 

NÓ DE CORRER SINGELO ou PESCADOR SIMPLES: Ideal para emenda de cabos 

de mesmo diâmetro. 

 

 

Figura 6.22 – Confecção do nó de Correr Singelo ou Pescador Simples. 
(Fonte: Comissão) 

 

NÓ DE CORRER DOBRADO ou PESCADOR DUPLO: ideal para emenda de cabos 

de diâmetros iguais. 

 

Figura 6.23 – Confecção do nó de Correr Dobrado ou Pescador Duplo. 
(Fonte: Comissão) 
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Nós para fixar cordas 

VOLTA DO FIEL: Nó empregado na fixação de cordas a um ponto fixo ou estabilizado, 

bem como nas amarrações de vítimas em pranchas, na fixação de escadas, dentre 

outros. Esse nó pode ser executado tanto pelo seio quanto pelo chicote, ressaltando 

que a segurança do mesmo está no arremate, ou seja, na confecção do cote. 

PELO SEIO 

 

Figura 6.24 – Confecção do nó Volta do Fiel Pelo Seio. 
(Fonte: Comissão) 

 

PELO CHICOTE 

 

Figura 6.25 – Confecção do nó Volta do Fiel Pelo Chicote. 
(Fonte: Comissão) 

 

VOLTA DO FIEL DOBRADO: Similar ao anterior, porém reforçado, através do 

emprego de uma volta a mais. Empregado na fixação de cordas a um ponto de 

amarração, bem como nas amarrações de vítimas em pranchas ou mesmo na fixação 

de escadas, dentre outros. Por possuir uma volta a mais do que o fiel simples, o nó 

proporciona mais segurança nos procedimentos operacionais, uma vez que diminui o 

enfraquecimento da corda, pois as voltas absorvem uma parte da tensão, antes dela 

chegar totalmente ao nó. Ressalte-se que a finalização com cote é fundamental para 

sua segurança. 
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Figura 6.26 – Confecção do nó Volta do Fiel Dobrado. 
(Fonte: Comissão) 

 

BOCA DE LOBO: Nó confeccionado no seio de uma corda para servir de alça ou 

mesmo para manter-se firme em peças cilíndricas, quando houver necessidade de 

usar as extremidades da corda. Ele poderá ser utilizado como alça, quando feito em 

uma corda emendada (cabo solteiro), para servir de ponto de apoio ou de ancoragem. 

 

 

Figura 6.27 – Confecção do nó Boca de Lobo. 
(Fonte: Comissão) 

 

VOLTA DA RIBEIRA: Nó bastante difundido no Corpo de Bombeiros, utilizado para 

prender uma corda a um mastro, viga ou árvore, bem como para arrastar troncos ou 

objetos com formatos similares. Quanto maior a tração empregada, mais ajustado e 

seguro se transforma este nó, não podendo ser adotado em substituição aos nós 

próprios para ancoragem. 

 

Figura 6.28 – Confecção do nó Volta Volta da Ribeira. 
(Fonte: Comissão) 



145 
 

PATA DE GATO: Assemelha-se ao boca de lobo, porém sua configuração é realizada 

com a adoção de uma volta a mais, até três voltas no anel inferior, servindo para fins 

de ancoragem. Pode ser confeccionado pelo seio ou pelo chicote.  

 

Pelo Seio 

 

Figura 6.29 – Confecção do nó Pata de Gato Pelo Seio. 
(Fonte: Comissão) 

 

 

Pelo Chicote  

 

Figura 6.30 – Confecção do nó Pata de Gato pelo Chicote. 
(Fonte: Comissão) 

 

VOLTA REDONDA E COTES: Empregado, na sua maioria, na fixação de cordas, 

apresenta a mesma utilidade do nó volta do fiel, porém não coloca em risco a vida útil 

da corda, pois a ação da força não ocorre diretamente no nó (cotes). 

 

 

Figura 6.31 – Confecção do nó Volta Redonda e Cotes. 
(Fonte: Comissão) 

 

NÓ MOLA: Nó utilizado pelo Exército Brasileiro, constando no Manual do Estágio 

Básico do Combatente de Montanha, cuja função é proporcionar ancoragem rápida e 

fácil, podendo ser desativada de forma rápida, por ser um nó de fácil soltura e muito 

bom para suportar tensões. Apesar de fornecer segurança, orienta-se a execução de 

ancoragem secundária de segurança que, na figura abaixo está no mesmo posto da 
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principal, quando o ideal seria a utilização de um ponto atrás e/ou acima, exceto 

quando se tratar de um PAB (Ponto a Prova de Bomba), que consiste em uma coluna 

robusta de concreto, que transmite confiabilidade em sua resistência. 

 

Figura 6.32 – Confecção do nó de Mola. 
(Fonte: Comissão) 

 

NÓ TRAPAS: Existem vários tipos de trapas, cuja característica é de ser realizado a 

partir de voltas sucessivas e um arremate. Sua grande vantagem consiste na 

preservação da carga de ruptura original da corda, com eficiência de 100%. Para 

execução, efetue voltas sucessivas em determinado ponto (quatro a cinco) e arremate 

com volta de fiel, oito duplo ou oito duplo e mosquetão . 

 

 

ou 

 

Figura 6.33 – Confecção do nó Trapas. 
(Fonte: Comissão) 

 

Nós para reforçar e encurtar cordas 

CATAU: Utilizado na recuperação de cordas quando não podem ser substituídas, em 

virtude do trabalho. Nessas condições, utiliza-se esse nó para encurtar ou para 

reforçar um ponto deteriorado de uma corda. 
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 Figura 6.34 – Confecção do nó Catau. 
(Fonte: Comissão) 

 

CATAU RACHI: Possui a mesma funcionalidade e confecção do nó anterior, porém 

utilizado em conjunto com um par de "rachi", para reforçar a segurança. 

 

 

 

 

Figura 6.35 – Confecção do nó Catau com Rachi. 
(Fonte: Comissão) 

 

CATAU ENCAPELADO: Nesta versão, além do isolamento do trecho coçado, o nó 

permite formar uma cadeira improvisada através das duas alças laterais. 

 

 

Figura 6.36 – Confecção do nó Catau Encapelado. 
(Fonte: Comissão) 

 

CORRENTE: Nó normalmente empregado para encurtar uma corda ou para 

acondicioná-la para transporte. 
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Figura 6.37 – Confecção do nó Corrente. 
(Fonte: Comissão) 

 

Nós autoblocantes 

Também conhecidos como nó prussik ou prússico, por se tratar do nome mais 

conhecido entre os nós auto-blocantes, são confeccionados com cordeletes, cordas 

ou fitas auxiliares, ao envolverem uma corda principal com voltas. Ao serem 

submetidos a tensão, pressionam a corda principal, bloqueando a descida. Para 

prosseguir o trabalho, faz-se necessário eliminar a tensão, simplesmente, através de 

movimento com as mãos. Em todos esses nós, as voltas deverão ser colocadas de 

forma paralela, para o seu correto funcionamento. 

A capacidade de bloqueio desses nós se dá em função de vários fatores: O nó 

utilizado, a diferença de diâmetro entre as cordas, a flexibilidade do cordelete que 

servirá de auto-blocante, a textura da capa das cordas, o número de voltas do nó e a 

harmonia na confecção e encaixe e, por fim, estado da corda (seca, molhada ou 

oleada). 

Trata-se de nós mais utilizados em cordas fixas, para auto-segurança em 

atividades de rapel e técnicas de salvamento, sendo, portanto, nós imprescindíveis 

para realização de qualquer manobra de salvamento. Para suavizar um cordelete, 

pode-se optar por fazê-lo mais flexível, para que funcione de forma eficiente como 

auto-blocante. Podemos anular uma alma que soma um total de 20% (arregaçar a 

capa, cortar a alma e voltar à capa envolvendo o restante da alma), não se 

esquecendo de manter intacta a capa. Com esse truque, pode-se utilizar cordas de 

até 9 mm. Com alguns nós, se consegue um perfeito rendimento. 

O diâmetro mínimo dos cordeletes para se efetuar esse tipo de nó é o de 6 mm. 

Orienta-se que os cordeletes com diâmetro inferior a 6 mm não devem ser utilizados, 

por sua debilidade de resistência. Além disso, o perigo de ruptura, em caso de 
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deslizamento, é bem maior, em razão de seu diâmetro e de sua resistência serem 

menores. Portanto, as manobras podem ser realizadas em condições normais, com 

apenas um ou dois nós desse tipo, porém, é necessário aumentar o conhecimento, 

para dinamizar o rendimento e segurança das manobras. 

Os nós auto-blocantes sofrem com as diversas aplicações a que são 

submetidos, como a qualidade ou quantidade do material disponível, o estado das 

cordas, as condições climáticas, dentre outras. Existem, porém, muitos nós auto-

blocantes que, pelas suas características particulares, apresentam uma boa 

aplicação, no entanto, diferem dos demais. 

 

Vejamos alguns desses nós: 

 

PRUSSIK: É um nó bidirecional, sendo o mais popular dentre os denominados auto-

blocantes, sendo também o que mais trava sobre a corda, o que, por sua vez, é uma 

de suas desvantagens, sendo, por vezes, muito complicado movimentá-lo quando 

submetido a uma tensão.  

Para a sua confecção, necessitamos executar, no mínimo, duas voltas em torno 

da corda principal, embora possa ser realizado com adoção de três voltas. O prussik 

não possui o mesmo efeito quando submetido a cordas molhadas, tendendo a deslizar 

a tensões relativamente baixas; 

Usado na fixação de uma corda, de menor bitola, a outra, de maior diâmetro, 

consistindo essa diferença na faixa de 30 a 50% no diâmetro da corda ou cordelete, 

que será empregado para se confeccionar o nó. 

Pelo seio: 

 

 

Figura 6.38 – Confecção do nó Prussik pelo Seio. 
(Fonte: Comissão) 
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Pelo Chicote 

 

Figura 6.39 – Confecção do nó Prussik pelo Chicote. 
(Fonte: Comissão) 

 

MACHARD COM UMA ALÇA: Esse nó bloqueia em uma única direção, funcionando 

muito bem, inclusive sobre cordas molhadas ou oleadas. A resistência do cordelete 

só se aproveita, em média, 50%. O nó superior funciona como uma polia, e o inferior 

deve descer com a alça curta para melhor bloquear. Esse nó deverá ter entre 6 e 7 

voltas. É prático para ascensão em cordas fixas, auto-segurança em rapel e manobras 

de resgate. Bloqueio no sentido do chicote, podendo chegar a deslizar a partir dos 300 

kg.  

 

Figura 6.40 – Confecção do nó Machard com uma alça. 
(Fonte: Comissão) 

 

MACHARD COM DUAS ALÇAS: Variante bidirecional do nó anterior (trabalha nos 

dois sentidos), afrouxando-se com facilidade, quando não submetido a sobrecarga, 

aproveitando a resistência do cordelete em 100%. As alças conectadas ao mosquetão 

devem ser as mais curtas possíveis, para que o nó não se estire (abra) e bloqueie 

corretamente. Recomenda-se a adoção de 7 voltas (no mínimo 6). Trata-se de nó 

muito prático e importante para auto-segurança nas atividades de salvamento, 

servindo como ascensor para cordas fixas e todo tipo de manobras, recomendado 

também para ser empregado em sistema de polias em cordas fixas, podendo chegar 

a deslizar com cargas superiores a 250 kg. 
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Figura 6.41 – Confecção do nó Machard com duas alças. 
(Fonte: Comissão) 

 

SISTEMA AUTO-BLOCANTE COM MOSQUETÃO (BACKMANN): Nó unidirecional 

que se desbloqueia e se desfaz com muita facilidade, com a retirada do mosquetão. 

Amarração prática para ascensão em cordas fixas, porém deficiente em outras 

circunstâncias, como por exemplo, a auto-segurança durante atividade de rapel, já 

que, instintivamente, tende a se agarrar ao mosquetão, anulando sua capacidade de 

bloqueio. 

 

 

Figura 6.42 – Confecção do Sistema Auto-blocante com Mosquetão. 
(Fonte: Comissão) 

 

SISTEMA AUTO-BLOCANTE COM MOSQUETÕES E COM CORDELETE 

SIMPLES: Nó unidirecional, similar ao anterior, porém realizado com um cordelete 

simples, que funciona para  cordas com qualquer diâmetro. Torna-se muito importante 

quando a equipe dispõe apenas dos extremos (chicotes) das cordas. 

 

 

Figura 6.43 – Confecção do Sistema Autoblocante com Mosquetões e Com Cordelete Simples. 
(Fonte: Comissão) 
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SISTEMA AUTO-BLOCANTE TRANÇADO (VALDOSTANO): Nó auto-blocante e 

unidirecional, é sempre eficaz, desfazendo-se com facilidade. Torna-se necessário 

conhecê-lo, já que, eventualmente, alguns desses nós podem funcionar com fitas e 

sua capacidade de bloqueio depende muito do tipo de fita ou da corda que se coloca 

sobre aquela em que se atua. Para sua confecção, primeiro é necessário dar duas 

voltas simples (não vai fazer diferença se as cordas empregadas forem duplas). Em 

seguida, executa-se tranças com o restante da fita, alternando a passagem da corda 

uma sobre a outra, até completar umas 7 voltas. Pode ser realizado com cordeletes, 

sabendo-se que o cordelete bloqueia cordas molhadas e de igual diâmetro. 

 

 

Figura 6.44 – Confecção do Sistema Autoblocante Trançado. 
(Fonte: Comissão) 

 

PENBERTHY: Nó bidirecional que poderá ser feito com uma extremidade de uma 

corda ou com uma alça. Afrouxa-se com facilidade e é muito prático para manobras 

em cordas, devendo ser confeccionado com a utilização de, no mínimo, 7voltas. 

 

 

Figura 6.45 – Confecção do nó Penberthy. 
(Fonte: Comissão) 

 

NÓ BELUNÊS (NÓ ITALIANO): Nó unidirecional muito interessante já que possui a 

capacidade de bloquear cordas de igual diâmetro. É confeccionado com uma 

extremidade da corda e em pouca distância. É útil quando o único meio disponível é 

a própria corda, podendo ser utilizado também um cordelete mais grosso. Sua 

confecção é de sentido contrário em voltas, tornando o chicote e prendendo o cabo 

principal do nó, como mostram as figuras abaixo. Pode-se fazer mais ou menos voltas, 

dependendo da capacidade de bloqueio que se deseja. Esse nó poderá deslizar sobre 

cordas muito novas ou estáticas. O chicote de introdução nas voltas deve ser passado 
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entre o cabo principal e essas voltas, observando-se que o chicote deverá ultrapassar 

50% das voltas dadas. 

 

 

Figura 6.46 – Confecção do nó Belunês. 
(Fonte: Comissão) 

 

NÓ TAUT-LANI: Nó unidirecional, auto-blocante, empregado para bloquear uma 

corda à outra de mesma bitola. A base da sua confecção é o nó volta do fiel, bastando 

apenas o acréscimo de uma volta a mais nos dois sentidos da sua execução. Observar 

que, na extremidade (chicote), deverá ser confeccionado um nó de arremate. 

 

Figura 6.47 – Confecção do nó Taut-Lani. 
(Fonte: Comissão) 

 

Nós para formação de alça 

 

LAIS DE GUIA: Este nó forma uma alça básica, usada em diversas circunstâncias, 

principalmente na segurança individual e coletiva, alça de apoio e segurança a outras 

atividades de salvamento. 

 

 

Figura 6.48 – Confecção do nó Lais de Guia. 
(Fonte: Comissão) 
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NÓ DE AZELHA SIMPLES: Nó para a formação de uma alça, usado nas trações 

exercidas nas cordas de sustentação inclinados e horizontais. 

 

Figura 6.49 – Confecção do nó Azelha Simples. 
(Fonte: Comissão) 

 

NÓ DE AZELHA DOBRADO: Nó para a formação de uma alça, usado em trações 

exercidas nas cordas de sustentação inclinadas e horizontais. Difere do azelha 

simples por ter como base o nó volta do fiador, representando uma volta a mais 

durante a execução.  

 

Figura 6.50 – Confecção do nó Azelha Dobrado. 
(Fonte: Comissão) 

 

NÓ DE BORBOLETA: nó que tem a mesma finalidade de azelha simples. 

 

 

ou 
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Figura 6.51 – Confecção do Nó de Borboleta. 
(Fonte: Comissão) 

 

 

NÓ BALSO DO CALAFATE: Nó confeccionado pelo bombeiro militar na própria 

cintura para a sua segurança. 

 

 

Figura 6.52 – Confecção do nó Balso do Calafate. 
(Fonte: Comissão) 

 

NÓ BALSO PELO SEIO: Nó formador de alça, cuja finalidade específica está no 

resgate de vítimas de um modo geral. Também empregado no salvamento aquático 

pelos socorrista. 

  

 

Figura 6.53 – Confecção do nó Balso Pelo Seio. 
(Fonte: Comissão) 
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NÓ OITO EM ALÇA: nó empregado para o resgate de vítimas inconscientes e 

conscientes. 

 

Figura 6.54 – Confecção do nó Oito em Alça. (Fonte: Comissão) 

 
 

Nós para formação de cintos e cadeiras 

CADEIRINHA JAPONESA: Nó formador de alça básica, utilizada em diversas 

atividades, principalmente na segurança individual e coletiva, alça de apoio e 

segurança voltada para outras atividades de salvamento. 

 

 

 

Figura 6.55 – Confecção da Cadeirinha Japonesa. 
(Fonte: Comissão) 
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CADEIRINHA AMERICANA: Nó formador de alça básica, utilizada em diversas 

atividades, principalmente na segurança individual, com alça de apoio e segurança 

para outras atividades de salvamento. 

 

 

Figura 6.56 – Confecção da Cadeirinha Americana. 
(Fonte: Comissão) 

 

CADEIRINHA ALPINISTA: Nó formador de alça básica, usada em diversas 

atividades, principalmente na segurança individual, com alça de apoio e segurança a 

outras atividades de salvamento. 
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Figura 6.57 – Confecção da Cadeirinha Alpinista. 
(Fonte: Comissão) 

 

Seção 07 - Amarras 

 

As amarras permitem realizar emendas de pequenos troncos de árvores e 

bambus, para construção de abrigos, improviso de maca para transporte de vítima e 

outras funções. A seguir estão três formas de se confeccionar amarras. 

 

AMARRA QUADRADA: Aquela utilizada para unir dois troncos ou varas mais ou 

menos em ângulo reto. Inicia-se com uma volta do fiel bem firme, sendo o chicote 

restante torcido com a corda para maior garantir a segurança. Os troncos ou varas 

são rodeados por três voltas completas e redondas entre as peças, concluindo-se com 

a volta do fiel na vara oposta a que se deu o nó inicial. 
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Figura 7.1 – Confecção nó Amarra Quadrada. 
(Fonte: Comissão) 

 

AMARRA DIAGONAL: Serve para aproximar e unir duas varas que se encontram 

formando um ângulo agudo, e tem sua principal aplicação na construção de cavaletes. 

Tem seu início através do nó volta da ribeira, ajustando-se fortemente as duas peças 

e, em seguida, executando três voltas redondas em torno das varas, no sentido dos 

ângulos, arrematando-se com um anel de duas ou três voltas entre as peças e uma 

volta do fiel para encerrar. 

 

 

Figura 7.2 – Confecção nó Amarra Diagonal. 
(Fonte: Comissão) 

 

AMARRA PARALELA: Utilizada para unir duas peças colocadas paralelamente, de 

execução mais simples, se comparada às anteriores. 
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Figura 7.3 – Confecção nó Amarra Paralela. 
(Fonte: Comissão) 
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CAPÍTULO 7 – ANCORAGENS 

 

 

Seção 1 – Noções gerais sobre Ancoragem 

 

A ancoragem é considerada como o elemento mais importante de qualquer 

atividade realizada em ambientes verticais e inclinados. 

Percebe-se, cotidianamente, que a importância dada às ancoragens decorre 

da complexidade das operações envolvendo as técnicas de Salvamento em Altura. 

Os locais mais comuns, onde são empregados os métodos de ancoragem, 

geralmente, são nas ocorrências envolvendo vítimas em poços, em edificações 

prediais, cachoeiras, torres de telefonia, pontes, dentre outros. 

As ancoragens podem ser realizadas em diversos pontos, denominados: 

Pontos de Ancoragens, podendo citar como exemplo, as árvores, estruturas prediais, 

tubulações metálicas, dentre outros. 

Os principais materiais operacionais utilizados na confecção das ancoragens 

são formados pelas cordas, fitas tubulares, chapeletas, ancoragens fixas e 

mosquetões. Podemos contar também com as improvisações, desde que sejam 

seguras para a vítima e para a equipe que realizará o salvamento. 

Considera-se ancoragem todo o sistema de amarração ou fixação de uma 

corda ou indivíduo a um ponto. Existem abordagens e linhas diferentes de execução, 

principalmente em virtude da região e tipos de materiais empregados. De um lado, 

temos a “linha europeia” (ou alpina), cuja ênfase é dada às cordas mais leves e de 

menor diâmetro, em que as ancoragens são feitas com base na divisão da carga entre 

dois ou mais pontos de fixação (equalização), realizando fracionamentos diversos à 

medida que seja necessário, visando preservar acorda. 

De outro lado, temos a “linha Americana”, que confere ênfase às cordas de 

maior diâmetro e resistência ao atrito, clipadas a ancoragens já existentes e robustas 

(“à prova de bomba”), sanando-se as preocupações com o desgaste da corda, através 

do uso de proteções. Entretanto, a abordagem deste manual levará em consideração 

as duas linhas de trabalho, sendo as duas doutrinas aplicáveis a cada situação 

peculiar e estabelecendo critérios mínimos que devem ser levados em conta, 

preservando o material e a funcionalidade de cada técnica. 
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Seção 2 – Sistemas de ancoragem 

 

Para optarmos por uma técnica de ancoragem, devemos levar em conta os 

seguintes aspectos:  

1) Resistência dos pontos de ancoragem;  

2) Localização dos pontos de ancoragem entre si.  

Com base nesta avaliação, será adotado um dos seguintes conceitos:  

 Ponto-bomba;  

 Equalização;  

 Pseudo-equalização; 

 Back-up. 

 

Ancoragem a prova de bomba 

O ponto “a Prova de Bomba” (PAB) é aquele escolhido para a realização de 

uma ancoragem que, devido a sua grande resistência, dispensa qualquer outro tipo 

de sistema secundário de ancoragem de segurança. Sendo assim, ao utilizarmos um 

“Ponto-Bomba”, qualquer reforço, ancoragem de segurança ou back-up, se tornará 

obsoleto, pois a resistência do ponto de ancoragem é superior à resistência de 

qualquer outro componente do sistema de ancoragem e, a seu respeito, não paira 

qualquer dúvida sobre sua resistência. Ao encontrarmos um “ponto-bomba”, 

partiremos para a confecção de uma ancoragem simples utilizando fitas tubulares, 

mosquetão, cordins e cordas. 

 

Figura 2.1 - Ancoragem em Ponto-Bomba simples e  

Ancoragem em Ponto-Bomba com Back-up. (Fonte: Comissão) 
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Equalização 

Em situações em que não haja um ponto único suficientemente seguro (PAB) 

ou em que o posicionamento do ponto existente seja desfavorável ao local em que 

desejamos que nossa linha de trabalho seja direcionada, podemos utilizar a 

equalização. Esta técnica consiste em dividir, em partes iguais, a carga sustentada 

pelo sistema entre os pontos de ancoragem. Pode ter a forma de V ou M, sendo 

essencial que seja observado o ângulo máximo de 90º entre as linhas de ancoragem. 

Quanto maior o ângulo formado, maior a possibilidade de a ancoragem entrar em 

colapso, pois aumentará exponencialmente a sobrecarga nos pontos de fixação, 

tendendo ao infinito. 

   

Figura 2.2 e 2.3 - Equalização em “V” com Cabo Solteiro e  

Equalização em “V” com anel de fita. (Fonte: Comissão) 

 

Outras situações importantes a serem observadas na execução destas técnicas 

são as seguintes:  

 Escolher pontos preferencialmente alinhados (paralelos) entre si;  

 As equalizações deverão ser auto ajustáveis;  

 Para proporcionar segurança, em caso de falência de um dos pontos de 

ancoragem, é necessária a confecção de um cote de segurança. 

Além das características mencionadas, as equalizações possuem basicamente 

três tipos ou formas, as quais são: “V”, “W” e “M”. O uso de uma ou outra vai depender 

da situação. As mais utilizadas são as em “V” e “W” longo. 
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Figura 2.4 - Ancoragem Equalizada em “W” com cabo solteiro e 

 Equalizada em “W” com anel de fita. (Fonte: Comissão) 

 

Na confecção deste tipo de ancoragem utilizaremos anéis de fita ou até mesmo 

um cabo solteiro com as extremidades emendadas. Para evitarmos o colapso do 

sistema, caso um dos pontos de fixação se rompa, poderemos utilizar um “dispositivo 

de retardo” ou confeccionarmos um nó simples em cada ponta da equalização. Nas 

equalizações em “V” e em “W” longo não podemos esquecer do “Magic X”, ou seja, 

da volta em um dos lados da fita. Na falta de anéis de fita, a própria corda pode ser 

utilizada, confeccionando-se um “anel” em sua extremidade e passando-o nos 

mosquetões de ancoragem, fazendo assim, uma equalização. Este processo se 

resume em confeccionar um nó borboleta com aproximadamente dois metros da 

extremidade desta corda. 
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Figura 2.5 - Ancoragem equalizada em “W” com Magic X  

com alteração da direção da via de descida. (Fonte: Comissão) 

 

   

Figura 2.6 - Ancoragem equalizada em “V” com Magic  

X com alteração da direção da via de descida. (Fonte: Comissão) 
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Figura 2.7 - Ancoragem equalizada em “V” utilizando nó Oito Duplo Alçado e  

mosquetão com alteração da direção da via de descida. (Fonte: Comissão) 

 

 

Figura 2.8 - Ancoragem equalizada em “W” utilizando  

nó Oito Duplo Alçado e dois mosquetões. (Fonte: Comissão) 
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Figura 2.9 - Alteração da direção da via de descida de Ancoragem equalizada em “W”  

utilizando nó Oito Duplo Alçado e dois mosquetões, mostrando falha ou ruptura de um dos  

pontos de ancoragem. (Fonte: Comissão) 

 

Obs.: O “Magic X” faz com que, caso uma das ancoragens se rompa não 

suportando a carga aplicada, as demais ancoragens se reorganizem e permaneçam 

funcionando, com o peso da carga equalizado. 

 

Pseudo-equalizações 

Nos casos em que tivermos à disposição um ponto robusto e confiável para 

realizarmos uma ancoragem e, ainda assim, quisermos dividir a carga entre outros 

pontos, poderemos lançar mão do recurso de uma “semi-equalização”, denominada 

tecnicamente de “pseudo-equalização”. A ideia é utilizar um ou mais nós formadores 

de alças ou autoblocantes, distribuindo a carga entre os pontos de ancoragem. 

Em ancoragem pseudo-equalizáveis, a boa distribuição da carga só se procede 

em um ponto central e essa direção de trabalho tem de preveni-la e respeitá-la para o 

seu correto emprego.  

Nota-se que a distribuição da carga é feita de forma independente em cada 

ponto de ancoragem, entretanto, novamente se deve atentar para a direção da linha 

de trabalho para que um dos pontos não fique mais sobrecarregado que o outro. 
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Figura 2.10 - Ancoragem em “V” Pseudo-Equalizada  

utilizando anel de fita. (Fonte: Comissão) 

 

   

Figura 2.11 - Ancoragem Pseudo-Equalizada utilizando cabo de descensão  

com nó oito duplo alçado, alterando a direção da via. (Fonte: Comissão) 
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Figura 2.12 - Ancoragem Pseudo-Equalizada utilizando cabo de 

 descensão com nó Yokohama, alterando a direção da via. (Fonte: Comissão) 

 

Atenção: Em qualquer sistema de equalização (divisão), os ângulos que formam os 

seguimentos do cabo que unem as diferentes ancoragens terão de estar os mais 

próximos possíveis e inferiores a 60º à medida que o ângulo aumenta. Quanto maior 

o ângulo formado, maior será a pressão nos pontos de ancoragem.  

 

 
Figura 2.13 - Ângulo com percentual de equalização entre os pontos de ancoragem. 

 (Fonte: Petzl: Verticalidade - Iluminação, 2017) 

 

Back-up 

O termo “back-up” diz respeito a uma segunda segurança, que pode ser 

utilizada para um ponto de ancoragem ou um equipamento. Sua função é garantir a 

segurança de todo o sistema. Para realização do “back-up”, como segundo ponto de 

ancoragem, algumas regras devem ser observadas: 

 Os pontos devem estar preferencialmente alinhados; 
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 O ponto secundário de ancoragem (“back-up”) não deve receber carga e somente 

será utilizado em caso de falência do ponto principal; 

 Não deverá haver folga entre os dois pontos de ancoragem, para evitar o aumento 

da força de choque em caso de rompimento do ponto principal; e 

 O “back-up” sempre deverá ser mais forte e resistente do que o principal. 

 

   

Figura 2.14 - Ancoragem em ponto bomba com utilização de Back-Up e  

demonstração de falha na execução de uma ancoragem. (Fonte: Comissão) 

 

Atenção: ERRADO! Qualquer folga pode aumentar a força de choque em caso de 

ruptura do ponto principal, possibilitando então, uma sobrecarga do ponto secundário 

ou de segurança. 

Levando-se em conta as regras apresentadas, para que o “back-up” cumpra 

seu papel com eficiência, podemos nos deparar com duas situações:  

1) O ponto principal abaixo do ponto secundário (“back-up”); ou  

2) O ponto principal acima do ponto secundário. 
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Seção 3 – Pontos de ancoragens 

 

Os pontos de ancoragem são as bases empregadas para realização das 

amarrações. Esses pontos devem apresentar características que garantam sua 

eficiência na execução de uma manobra pelo profissional, principalmente, no que diz 

respeito à segurança. Na verdade, são variados os meios para servirem de base para 

as diversas amarrações. Esses pontos podem ser encontrados no local da ocorrência, 

tanto em condições ideais, como também de forma não ideal, podendo ser 

qualificados de formas variadas, como: 

 Naturais: São aqueles advindos da própria natureza, podendo ser encontrados 

tanto no meio urbano quanto no meio rural. Exemplos de ancoragens desse tipo: 

árvores, pedras e raízes, etc. 

 

 

   

Figura 3.1 - Ponto Natural com utilização do próprio cabo  

de descenção e também com cabo solteiro. (Fonte: Comissão) 
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Figura 3.2 -Ponto Natural com utilização de anel de fita e capichama.  

Ancoragem Natural com fita de ancoragem. (Fonte: Comissão) 

 

 Estruturais: São aqueles classificados como arquitetados, construídos e/ou 

habitados pelo homem. Encontramos essas estruturas geralmente no meio urbano, 

fazendo parte das edificações. 

 

Figura 3.3 -Ponto Estrutural com fixação do anel de fita em Ponto Bomba. (Fonte: Comissão) 

 

 Artificiais: São aqueles que implantamos no local da atividade. Chamamos de 

ancoragens artificiais todos aqueles elementos que fixamos em uma parede ou em 



173 
 

uma rocha para assegurarmos e/ou ancorarmos uma corda. Hoje em dia, a qualidade 

e quantidade de instrumentos de ancoragem é muito grande, porém, de pouco vale 

uma ancoragem sofisticada e de grande resistência se, em sua colocação, ela 

contém erros básicos que podem debilitar ou torna-la perigosa. Analisaremos esses 

possíveis erros para saber como otimizar a resistência dessas ancoragens. 

  São assim classificados por serem os únicos meios desenvolvidos com a 

finalidade exclusiva de servirem como pontos para ancoragens. Eles podem ser 

classificados em fixos ou móveis. 

  

Figura 3.4 - Ponto Artificial tipo Chapeleta e demonstração  
das formas de utilização. (Fonte: Comissão) 

 

Seção 4 – Formas de ancoragem 

 

Ao realizarmos uma ancoragem, devemos optar por técnicas e materiais que 

nos ofereçam condições como: rapidez, segurança e conservação do material. 

Ademais, como visto anteriormente, todo nó diminui a resistência da corda, por esta 

razão, devemos adotar medidas para preservá-la. Para tanto, podemos utilizar os nós 

sem tensão ou acessórios, como mosquetões, fitas, cordins e placas de ancoragem. 

 

Nó de trapa 

O uso de nós sem tensão preserva integralmente a resistência da corda, uma 

vez que a tensão é dissipada a cada volta. Efetue de quatro a cinco voltas redondas 

e um arremate com volta do fiel ou oito duplo e mosquetão. 
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Figura 4.1 -Ancoragem com voltas finalizando com trapa  
(mosquetão ou nó de alça no chicote). (Fonte: Comissão) 

 

Uso de fitas tubulares 

A utilização de fitas torna mais fácil, prática e rápida à ancoragem. Envolva o 

objeto com a fita, se possível, dobrando-a, mas evitando formar o nó boca de lobo. 

Jamais faça o nó ou passe a corda diretamente pela fita, sob o risco de rompê-la, 

utilize um conector metálico. 

 

Figura 4.2 - Ancoragem com anel de fita e demonstração da 
forma errada de utilização de material. (Fonte: Comissão) 

 

 

Atenção: A ancoragem com anéis de fita e fitas tubulares jamais poderão ser 

utilizadas com o nó boca de lobo ou similar, pois as mesmas não possuem estrutura 

física que suporte abrasão entre suas partes. 
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Ancoragens Móveis 

Dentre as diversas formas de ancoragens, cabe destacar também as 

ancoragens móveis, que visa uma maior mobilidade do socorrista durante a 

descenção com auxílio de um segundo socorrista no local da ancoragem. 

Havendo necessidade de liberação gradativa da linha na qual o socorrista está 

descendo, o segundo socorrista fará a liberação do sistema móvel que por sua vez 

está ancorado em uma estrutura. Esse tipo de ancoragem poderá ser realizada com 

vários materiais e equipamentos, sendo eles: descensor tipo oito, descensor tipo oito 

de resgate, I’D Petzl (Industrial Descensor), Gri-Gri, dentre outros. 

Na ancoragem móvel, a descida do socorrista poderá ser controlada pela 

ancoragem. 

 

Figura 4.3 - Ancoragem  Móvel com oito de resgate, Gri-Gri e I’D. (Fonte: Comissão) 

 

Atenção: Com a utilização de equipamentos como Gri-Gri, I’D ou similares é 

necessário atentar para a correta utilização do mesmo e a passagem da corda neles, 

evitando assim acidentes. 

 

Uso de mosquetões 

O uso de mosquetões é comum nas diversas ancoragens, seja ela com fitas, 

cordins, cordas dentre outros. Os mosquetões devem ser utilizados sempre fechados, 

travados e com a resultante de força aplicada em seu maior eixo. 
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Seção 5 – Montagem de Ancoragem Simples 

 

A ancoragem é o princípio de qualquer técnica para se realizar um resgate em 

locais elevados. São nestes pontos que estarão concentrados toda tensão do sistema 

e o peso do socorrista e da vítima. Para construir um sistema de ancoragem seguro, 

nunca se deve subestimar ou superestimar os pontos de ancoragem. 

 

Montagem de ancoragem simples 

Utilizando-se de mosquetão, cordins, retinidas, fitas tubulares, anel de fita ou 

fita de ancoragem. 

 

 

Figura 5.1 -Demonstração de Ancoragem Simples em  
Ponto-Bomba. (Fonte: Comissão) 

 

Improvisações 

Os pontos ou dispositivos de ancoragem podem ser criados de formas diversas, 

como forma de suprir as necessidades causadas pela inexistência de outros pontos 

de ancoragem: 

 

Ancoragem humana 

Utilizando-se homens como ponto de ancoragem, adotam-se os princípios 

relativos à equalização, devendo-se ainda observar o limite de carga e o 

posicionamento estável dos homens que dividirão o esforço, a diminuição da silhueta 

e do ponto de gravidade dos mesmos. 

Nó Azelha 

dupla 

Anel de 

fita Cordins com 

nó Prussik 

PAB 

Mosquetão 
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Figura 5.2 - Demonstração de Aconragem Humana estável de 90º e 180º. (Fonte: Comissão) 

 

Meios de Fortuna 

Mobiliários e outros objetos podem ser utilizados como pontos de ancoragem, 

em situações extremas, devendo-se antes, porém, atentar para sua resistência física 

e robustez, protegê-los adequadamente e adotar obrigatoriamente ancoragens 

adicionais de segurança (back-up). 

 
Figura 5.3 - Demonstração de Aconragem com Meios de Fortuna, sempre usar back up. 

(Fonte: Bombeiros Guardiões da Vida, 2016. Disponível em: 
<https://bombeirosguardioesdavida.blogspot.com.br/2016/07/>. Acesso em: 17 de nov. 2017) 

 

Na realidade, nenhum dos pontos, tanto entre os naturais ou estruturais, são 

pontos de ancoragens propriamente ditos, pois não foram criados para tal atividade. 

Logo, como eles já existem no local e podem servir como base para ancoragens, são 

utilizados para essa finalidade. Podem ser classificados como sendo um meio de 

fortuna. Existem outros materiais aos quais damos essa denominação, tais como: 

armários, mesas, sofás, camas, etc. 

 



178 
 

 

Figura 5.4 - Demonstração de Aconragem com meios de fortuna (coluna entre janelas, caixa d’agua, 
estruturas de telhados, mesas etc). (Fonte: Bombeiro Oswaldo, 2012. Disponível em: 

<https://bombeiroswaldo.blogspot.com.br>. Acesso em: 17 de nov. 2017) 
 

Seção 6 – Materiais e nós empregados em Ancoragens 

 

Materiais 

Os materiais que podem ser utilizados como base devem ser usados de acordo 

com as necessidades da operação. Normalmente, são utilizados: 

 cabos solteiros de tamanhos variados; 

  cabos e lingas de aço; 

  fitas “expressas” e tubulares; 

  correntes com elos metálicos; 

  grampos com manilha; 

  peças oito; 

  mosquetão com trava; 

  roldanas; 

  lonas; 

  aparelho grigri; 

 aparelhos blocantes. 

 Outros. 

 

Nós empregados em ancoragens 

Praticamente todos os nós que atuam, diretamente, nos pontos de fixação, 

servindo como base principal de uma ancoragem, tais como: 

 nó volta do fiel; 
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 nó balso do calafate; 

 nó direito; 

 nó oito; 

 nó nove; 

 nó d’água ou nó de fita; 

 nó de botão simples; 

 nó de botão duplo; 

 nó de correr; 

 nó de meia volta, com volta do fiel. 
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CAPÍTULO 8 - SISTEMAS MULTIPLICADORES DE FORÇA 

 

 

Seção 1 – Vantagem mecânica 

 

Nas atividades de Salvamento em Altura, cotidianamente se faz necessário 

utilizar sistemas de multiplicação de força para realizar a movimentação de cargas 

que estão acima da capacidade física e funcional do Bombeiro Militar. 

Os locais mais comuns em que se empregam tais métodos geralmente são 

ocorrências envolvendo vítimas em poços, cavernas, depressões, túneis, silos, 

declives, espaços confinados, dentre outros.  

Estes sistemas são formados em sua maioria por um conjunto de roldanas fixas 

ou móveis, transpassadas por uma corda fixada na carga que se pretende 

movimentar. 

  Os principais materiais operacionais utilizados na confecção dos sistemas de 

multiplicação de força são: polias, cordas, mosquetões, placas de ancoragem, 

blocantes estruturais, tripé de salvamento, etc. 

A combinação desses materiais irá proporcionar ao Bombeiro Militar uma 

condição de vantagem mecânica que o permitirá executar o resgate, seja de uma 

vítima ou de carga qualquer, de maneira mais fácil e eficiente.  

A vantagem mecânica é a relação estabelecida entre o peso da carga a ser 

vencida e a força necessária para movimentá-la. De forma prática, essa vantagem é 

traduzida em uma redução na força da puxada que o bombeiro deverá exercer no 

sistema para que ele execute o salvamento. 

 

𝑉𝑀 = 𝐹𝑂𝑅Ç𝐴 𝐸𝑋𝐸𝑅𝐶𝐼𝐷𝐴 𝑃𝐸𝐿𝐴 𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 ÷ 𝐹𝑂𝑅Ç𝐴 𝐸𝑋𝐸𝑅𝐶𝐼𝐷𝐴 𝑃𝐸𝐿𝑂 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅  

 

Dessa forma, a vantagem mecânica (Vm) exprime a existência ou não da 

redução de esforço, ou seja: 

 Vm = 1: não há nem vantagem nem desvantagem mecânica, isto é, não há redução 

nem acréscimo de esforço para deslocar a carga. 

 Vm > 1: existe uma vantagem mecânica e uma redução do esforço a ser empregado 

pelo bombeiro. 
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 Vm < 1: temos uma desvantagem mecânica. Neste caso não haverá interesse em se 

utilizar ou empregar o sistema.  

Na montagem de um sistema de multiplicação de força as polias são 

empregadas principalmente na busca de duas situações: redirecionamento e divisão 

de forças. 

Quando as polias estão fixas ao sistema elas não acompanham a carga, 

apenas desviam a força. 
 

  

Figura 1.1 – Sistema 1:1.  

(Fonte: Comissão)                                             
                 Figura 1.2 – Sistema 1:1.  
                   (Fonte: Briggs, 2013) 

 

Quando as polias estão móveis no sistema elas dividem as forças e 

acompanham a movimentação da carga. 

 

 

Figura 1.3 – Sistema 2:1. 
Fonte: Comissão                                                               

 

Figura 1.4 – Sistema 2:1. 
(Fonte: Briggs, 2013)
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É importante ressaltar que em um sistema de vantagem mecânica, quanto 

maior o número de polias móveis empregadas, menor será a força aplicada pelo 

operador e mais lenta será a movimentação da carga. 

Por outro lado, quanto menor for o número de polias móveis utilizadas, maior 

será a força a ser aplicada e mais rápida será a movimentação da carga.  

 

 

  

Figura 1.5 – Sistema de polias.  
(Fonte: Comissão)                                                               

 

Figura 1.6 – Sistema de polias 
(Fonte: Comissão)                                                              

 

 

      

Figura 1.7 – Sistema Multiplicador de Força. 
(Fonte: Briggs, 2013)                                                               

 

Outro fator importante a ser observado na confecção do sistema de 

multiplicação de força é o ângulo formado entre as cordas. Quanto mais se retirar a 

(-) Polias 

> Força a ser aplicada 

(+) rápida será a movimentação 

da carga 

(+) Polias 

< Força a ser aplicada 

(+) lenta será a 

movimentação da carga 
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corda do contato com a polia, aumentando o ângulo que se forma entre a posição 

original da corda e a posição que o operador do sistema está utilizando a mesma, 

maior será a força necessária para movimentar a carga. Quanto menor o ângulo, maior 

será o ganho do operador no momento de tracionar a carga. O ângulo ideal é 0º. 

Podemos descrever esta relação da seguinte forma: 

 

 

Figura 1.8 – Cálculo do ângulo de força. 

 

Seção 2 - Tipos de Sistemas Multiplicadores de Força 

 

É costume na atividade de Salvamento em Altura o uso de sistemas 

multiplicadores de força (2:1, 3:1, 4:1, 6:1, 9:1) como sistemas que permitem 

movimentar uma carga fazendo um esforço de 2, 3, 4, 6 ou 9 vezes menor ao que 

deveria ser feito em um sistema comum de proporção 1:1, ou seja, em um sistema 

sem vantagem mecânica. Os sistemas são classificados em dois tipos: Ímpares e 

Pares.  

 

Sistemas Ímpares: (1:1, 3:1, 5:1, 7:1...) 

Os sistemas ímpares são caracterizados por terem a amarração de ancoragem 

fixada a carga ou em um bloqueador mecânico de arraste (rope grab ou grip...) fixo na 

parte do cabo, responsável por rebocar diretamente a carga, seja em um sistema 

confeccionado para deslocamento de carga na horizontal ou na vertical. 

Fop = Força realizada pelo Operador 

Fc = Força exercida pela Carga 

A = ângulo formado entre as cordas 
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Figura 2.1 – Sistema 1:1. 
(Fonte: Comissão)                                                               

 

Figura 2.2 – Sistema 1:1. 
(Fonte: Comissão)                                                               

 

 

Figura 2.3 – Sistema 1:1. Neste caso a velocidade de subida da carga será a mesma velocidade 
executada pelo operador. (Fonte: Briggs, 2013) 

 

 

Sistemas Pares (2:1; 4:1; 6:1...) 

Os sistemas pares se assemelham à confecção dos sistemas ímpares, porém 

destacamos que sua principal diferença é o fato que a amarração de ancoragem 

permanece fixa em lado oposto à carga, ou seja, a amarração ficará no ponto fixo, não 

se movimentando com o deslocamento da carga. Verifiquemos o sistema 2:1 na 

vertical.
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Figura 2.6 - Sistema 2:1 sem polia de desvio de 
força. (Fonte: Comissão) 

 

Figura 2.7 - Sistema 2:1 sem polia de desvio de 
força. (Fonte: Briggs, 2013) 

 
 

Sistema de Desvio de Força  

Nesse caso a polia será empregada somente como desvio de força, 

permanecendo fixa na ancoragem do sistema.  O operador deverá utilizar-se desse 

artifício de forma que sua puxada fique mais cômoda à realização do Salvamento. 

 

 

 

  

Figura 2.4 - Sistema 2:1 com desvio de força. 
(Fonte: Comissão) 

 

Figura 2.5 - Sistema 2:1 com desvio de força. 
(Fonte: Briggs, 2013) 
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Sistema de Captura de Progresso (Auto blocante) 

Utiliza-se bloqueadores estruturais ou cordins (retinida) com nós auto blocantes 

para dar maior segurança ao sistema, tanto para a vítima quanto para o operador. 

Preconiza-se que o dispositivo auto blocante seja colocado na corda imediatamente 

após a corda de puxada do operador. 

  

Figura 2.8 – Sistemas de captura de progresso. 
(Fonte: Comissão) 

 

Figura 2.9 – Sistemas de captura de progresso. 
(Fonte: Comissão) 

 
 

 

Figura 2.8 – Sistemas de captura de progresso. (Fonte: Briggs, 2013) 

 

Classificação dos sistemas multiplicadores de força quanto a forma 

Os sistemas são classificados quanto a forma em: 

 Sistemas Multiplicadores de Força Simples; 

 Sistemas Multiplicadores de Força Compostos;  
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 Sistemas Multiplicadores de Força Complexos. 

 

Seção 3 - Sistemas Simples 

 

 Todas as polias móveis empregadas no sistema se movem com a mesma 

velocidade; 

 A força de tração incide diretamente sobre a carga ou a corda em que a carga se 

encontra ancorada; 

 Os sistemas simples dividem-se em estendidos, reduzidos, independentes ou 

dependentes; 

 Para se chegar ao quociente da vantagem mecânica atingida, basta somar o 

número de ramais de corda que saem da carga ou do bloqueador. 

 

Sistema Simples estendido 

 Neste sistema a corda percorre todo o espaço entre o ponto fixo e o ponto 

móvel (carga); e 

 Quanto maior a vantagem mecânica, maior será o comprimento de corda 

empregada. 

 

 Sistema Simples estendido (1:1) 

 

 

 

  

Figura 3.1 – Sistemas 1:1, sem desvio. 
(Fonte: Comissão) 

Figura 3.2 – Sistemas 1:1, sem desvio. 
(Fonte: Comissão) 
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Sistema Simples estendido (2:1) 

 

  

Figura 3.5 – Sistema 2:1, sem desvio.  
(Fonte: Comissão) 

 

Figura 3.6 – Sistema 2:1, com desvio.  
(Fonte: Comissão) 

 
 

 

  

Figura 3.3 – Sistema 1:1, sem desvio. 
(Fonte: Briggs, 2013) 

 

Figura 3.4 – Sistema 1:1, com desvio. 
(Fonte: Briggs, 2013) 
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Figura 3.7 – Sistemas 2:1, sem desvio e 2:1, com desvio. (Fonte: Briggs, 2013) 

 

 

Sistema Simples estendido (3:1) 

 

  

Figura 3.8 – Sistemas 3:1, sem desvio.  
(Fonte: Comissão) 

 

Figura 3.9 – Sistemas 3:1, com desvio.  
(Fonte: Comissão) 

 



190 
 

 

Figura 3.10 – Sistemas 3:1, sem desvio e 3:1, com desvio. (Fonte: Briggs, 2013) 

 

Observação: Os dois sistemas possuem captura de progresso. 

 

Sistema Simples estendido (4:1)  

 

  

Figura 3.11 – Sistema 4:1 com desvio de força e 
captura de progresso. (Fonte: Comissão) 

 

Figura 3.12 – Sistema 4:1 com desvio de força e 
captura de progresso. (Fonte: Briggs, 2013) 
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Sistema Simples estendido (5:1) 

  

Figura 3.13 – Sistemas 5:1 com polia de desvio 
de força + captura de progresso.  

(Fonte: Comissão) 

 

Figura 3.14 – Sistemas 5:1 com polia de 
desvio de força + captura de progresso. 

(Fonte: Briggs, 2013) 

 
 

 

Sistema simples reduzido 

 Utilizam-se bloqueadores estruturais ancorados à corda; 

 A força de tração é exercida sobre a corda, e não diretamente sobre a carga; 

 Possibilita empregar uma extensão menor de corda; 

 Para efetuar a tração deve-se avançar o bloqueador em direção à carga; 

 A manobra de avançar o bloqueador, quando as polias móveis e fixas 

encostam, é denominada reset. 
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Figuras 3.15, 3.16 e 3.17 – Sistema 3:1 
Simples Reduzido Horizontal. 3:1 Z – Rig. 

(Fonte: Comissão)  
 

Figura 3.18 – Sistema 3:1 Simples Reduzido 
Horizontal. 3:1 Z – Rig. (Fonte: Fonte: 
Bombeiros Guardiões da Vida, 2016) 

 
 

 

Figura 3.19 – Sistemas 3:1 Simples Reduzido na Horizontal. Nó Prussik em retinida como 
bloqueador estrutural (laranja) e captura de progresso (rope grab). (Fonte: Comissão) 
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Figura 3.20 – Sistemas 3:1 Simples Reduzido na Horizontal. Nó Prussik em retinida como 
bloqueador estrutural (laranja) e captura de progresso (rope grab). (Fonte: Comissão) 

 

 

Figura 3.21 – Sistemas 3:1 Simples Reduzido na Horizontal. Nó Prussik em retinida como 
bloqueador estrutural (vermelho) e captura de progresso (verde). (Fonte: Técnicas Verticais. 
Disponível em: <http://tecnicasverticais.blogspot.com.br/2013/07/>. Acesso em: 29 nov. 2017) 
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Figura 3.22 – Sistema 3:1 Simples Reduzido 
Vertical. Nó Prussik em retinida como 

captura de progresso e bloqueador 
estrutural (rope grab). (Fonte: Comissão) 

Figura 3.23 – Sistema 3:1 Simples 
Reduzido Vertical. Nó Prussik em retinida 
como captura de progresso e bloqueador 

estrutural (rope grab).  
(Fonte: Briggs, 2013) 

 

 

Sistema Simples Independente 

Neste caso temos dois ou mais sistemas que trabalham juntos de forma 

independente. 

 
 

Figura 3.24 – Sistema Simples Independente 2:1, 
Vertical. (Fonte: Comissão) 

 

Figura 3.25 – Sistema Simples Independente 2:1, 
Vertical. (Fonte: Briggs, 2013) 
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Figura 3.26 – Sistema Simples Independente 
3:1, Vertical. (Fonte: Comissão) 

 

Figura 3.27 – Sistema Simples Independente 
3:1, Vertical. (Fonte: Briggs, 2013) 

 
 

 

  

Figura 3.28 – Sistema Simples Independente 
4:1, Vertical. (Fonte: Comissão) 

 

Figura 3.29 – Sistema Simples Independente 
4:1, Vertical. (Fonte: Briggs, 2013) 
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Sistema Simples Dependentes 

 Dois ou mais sistemas que trabalham juntos de forma dependente. 

  

Figura 3.30 – Sistema Simples Dependente 2:1, 
Vertical. (Fonte: Comissão) 

 

Figura 3.31 – Sistema Simples Dependente 2:1, 
Vertical. (Fonte: Minas Adventure) 

 
 

Seção 4 - Sistemas Compostos 

 

 Também são conhecidos como sistemas multiplicadores de força combinados; 

 A vantagem mecânica incide sobre outro sistema de vantagem mecânica. “Talha 

exponencial”; 

 A vantagem mecânica final será a multiplicação dos fatores. 

  

Figura 4.1 – Sistema Composto ou em “talha 
exponencial” 4:1 (2:1 x 2:1). (Fonte: Comissão) 

Figura 4.2 – Sistema Composto ou em “talha 
exponencial” 4:1 (2:1 x 2:1).  
(Fonte: Minas Adventure) 
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Figura 4.3 – Sistema Composto ou em “talha 
exponencial” 6:1 (3:1 x 2:1). (Fonte: Comissão) 

 

Figura 4.4 – Sistema Composto ou em “talha 
exponencial” 6:1 (3:1 x 2:1). (Fonte: Minas 

Adventure) 

 

  

Figura 4.5 – Sistema Composto ou em “talha 
exponencial” 9:1 (3:1 x 3:1). (Fonte: 

Comissâo) 

 

Figura 4.6 – Sistema Composto ou em “talha 
exponencial” 9:1 (3:1 x 3:1). 
(Fonte: Minas Adventure) 

 

 

 Uma particularidade dos Sistemas Compostos é que as polias móveis possuem 

velocidades e deslocamentos distintos. 



198 
 

  

Figura 4.6 – Sistema Composto ou em “talha 
exponencial” 6:1 (3:1 x 2:1). (Fonte: Comissão) 

 
 
 

Figura 4.7 – Sistema Composto ou em “talha 
exponencial” 6:1 (3:1 x 2:1). (Fonte: Briggs, 2013) 

 

Resumindo: 

 

   

Figura 4.8 – Cálculo da velocidade de subida da carga. 

  

 

Seção 5 – Sistemas Complexos 

 

 É qualquer sistema que não seja regido pelas regras dos dois anteriores; 

 Neste tipo de sistema multiplicador de força as polias se movem em sentido inverso; 

 Este sistema é conhecido como o sistema de "T"; 
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 Este sistema determina a vantagem mecânica de qualquer tipo de classe, seja ele 

simples, composto ou complexo; 

 Seu funcionamento é o seguinte: 

 Passo 1: a tensão "T" será sempre um. "T" representa a tensão que uma pessoa 

ou equipe pode aplicar a uma carga; 

 Passo 2: a tensão "T" é igual em ambos os lados da polia, isto é, se em uma polia 

entra um cabo com uma tensão igual a “T”, esta sairá com idêntica tensão; 

 Passo 3: As tensões são somadas no vértice de cada polia, devido ao "efeito de 

polia".  A polia suporta T 2 = T+ T; 

 Passo 4: Sempre iniciar a contagem do número de "T" a partir da extremidade de 

cada polipasto, ou seja, a partir da extremidade oposta a carga. 

 

  

Figura 5.1 – Sistema Composto 9:1 (3:1 x 3:1). 
A figura destaca a análise pela a regra do "T". 

(Fonte: Comissão) 

 

Figura 5.2 – Sistema Composto 9:1 (3:1 x 3:1). 
A figura destaca a análise pela a regra do "T". 

(Fonte: Briggs, 2013) 
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Figura 5.3 – Sistema Complexo 6:1, analisado 
pela regra do "T". (Fonte: Comissão) 

 

Figura 5.4 – Sistema Complexo 6:1, analisado 
pela regra do "T". (Fonte: Briggs, 2013) 

 
 

 

  

Figura 5.5 – Sistema Complexo 5:1, analisado 
pela regra do "T". (Fonte: Comissão) 

 

Figura 5.6 – Sistema Complexo 5:1, analisado 
pela regra do "T". (Fonte: Briggs, 2013) 
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Figuras 5.7, 5.8 e 5.9 – Sistemas 2:1, 3:1 e 4:1. (Fonte: Comissão) 

 

 

 

Figura 5.10 – Sistemas 2:1, 3:1 e 4:1 analisados pela regra do "T". (Fonte: Briggs, 2013) 
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CAPÍTULO 9 – TÉCNICAS E TÁTICAS COM E SEM VÍTIMA – ASCENÇÃO E 

ESCALADA 

 

Seção 1 - Ascenção e escalada 

 

Definição de Ascenção 

Pela definição adotada pela NBR 15475, de 2007, em seu Item: 3.1 – “Acesso 

por corda é a técnica de progressão utilizando cordas, em conjunto com outros 

equipamentos mecânicos, para ascender, descender ou se deslocar horizontalmente 

no local de trabalho, assim como para posicionamento no ponto de trabalho”. 

Para a atividade de salvamento, é uma técnica de progressão vertical que 

implica na subida e/ou deslocamento, no mínimo do próprio peso do corpo do 

socorrista. Locais diversos podem ser acessados pela progressão vertical do 

bombeiro militar para atendimento aos diversos tipos de emergência, tanto em 

ambientes urbanos como rurais.  

 Urbanos: edificações, torres metálicas de energia elétrica, de telefonia 

(antenas), chaminés, andaimes, painéis, telhados, poços, árvores em risco de 

queda iminente, córregos canalizados, ambientes industriais e espaços 

confinados. 

 Rurais: encostas, costeiras, cachoeiras ou vales podem ser o cenário de um 

acidente que demande uma operação de salvamento em altura. 

Diversas são as técnicas empregadas para a segura execução das técnicas de 

acessão, contudo, faz-se necessário que estas sejam eficientes, eficazes e também 

executadas com simplicidade e agilidade.   

 

Seção 2 - Nós e equipamentos utilizados na ascensão 

 

Os equipamentos individuais necessários são: capacete de qualidade com as 

devidas certificações nacionais e/ou internacionais, com fitas e trava rápida na jugular, 

luva para trabalho em altura (feita de material ergonômico e de alta resistência) e cinto 

de resgate. A técnica recomendada de ascensão inclui o uso de ascensores de punho,  

ascensor de ventral, ascensor de pé e cordas com diversos nós: prussik, marchard ou 

a ascensão com o nó belonesi. 
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Seção 3 - Técnicas de ascensão 

 

Para a realização de uma ascensão com eficácia, o socorrista deve ser 

conhecedor das técnicas específicas, além de conhecer muito bem os equipamentos 

a serem utilizados, como ascensor de punho e ascensor ventral, estribos e longes de 

segurança: 

 

Ascensor de punho: Bloqueador dotado de uma canaleta aberta na lateral 

e de uma cunha dentada que pressiona a corda contra a canaleta por ação 

de uma mola, além de uma manopla para empunhadura. 

 

 

Ascensor ventral: Bloqueador dotado de uma canaleta aberta na lateral e 

de uma cunha dentada que pressiona a corda contra a canaleta por ação 

de uma mola. Quando usado como um peitoral para ascensão, fazem parte 

de um sistema simples e eficiente para ascensão de linhas fixas. 

 

 

Pedal estribo: Pedal de fita utilizada pelo socorrista que faz a ascensão, 

aplicado justamente aos ascensores fazem parte do sistema de ascensão. 

 

Longe maior e longe menos: cabos de auxilio a segurança individual, 

podendo ser confeccionado de anéis de fita ou de cabos de 6 até 8 mm, 

com conexões na parte inferior junto ao cinto e posterior junto aos 

equipamentos de ascensão. 
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Seção 4 - Montagem do sistema de ascensão 

 

Montagem dos equipamentos de ascensão: 

Ascensor de punho 

           Figura 4.1 – Montagem do Ascensor de punho, passo 1,2,3 e 4. (Fonte Comissão)                  

 

Ascensor Ventral 

 

Figura 4.2 – 

Montagem do Ascensor Ventral, passo 1,2,3 e 4. (Fonte Comissão)     

            

Pedal estribo / Segurança com longe maior 

 

   Figura 4.3 – Montagem do Pedal estribo. (Fonte Comissão)       
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Montagem do sistema de ascensão utilizando ascensor de Punho, ventral e 

pedal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Montagem do sistema de Ascensão de Punho, Ventral e Pedal, passo 1 e 2.  
(Fonte: Comissão) 

 

 

Procedimento para montagem do sistema de ascensão utilizando equipamentos 

1° passo: Colocação dos equipamentos de proteção individual: capacete, luva e cinto 

de resgate já acoplado o longe maior e menor;  

2° passo: Coloque o ascensor de punho na corda em seguida conecte o mosquetão 

do longe maior no olhal apropriado na parte inferior do equipamento; 

3° passo: Coloque pedal (estribo) conectado junto ao ascensor de punho; 

4° passo: Coloque a corda que esta sendo utilizada na ascensão no aparelho 

ascensor ventral; 

5° passo: ajuste o cabo ao ascensor ventral e em seguida ajuste o pedal (estribo); 

6° passo: verifique se todos os mosquetões estão fechados e travados corretamente; 

7° passo: posicione os ascensores o mais alto possível na corda; 

8° passo: sente-se no resgate cinto de resgate e posicione os pés na pedaleira, 

verificando os ajustes. 

  

Seção 5 - Técnica de ascensão com o emprego de nós bloqueadores 

 

De maneira geral e, presando pela segurança, as ascensões devem ser 

realizadas com uso de aparelhos específicos (ascensores de punho, ventral, pedal, 
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cintos de resgate entre outros), pois o bombeiro terá maior agilidade, segurança e 

eficiência. Contudo, quando não se dispõe dos ascensores, os nós que bloqueiam a 

corda podem ser uma boa alternativa técnica, como o prussik ou marchard, entre 

outros já citados no capitulo de nós. Neste manual, será apresentada a ascensão com 

o prussik, cujos equipamentos individuais necessários são: capacete, cinto de resgate, 

dois auto-seguros, dois mosquetões (um para cada auto), um par de luvas e um par 

de cordeletes. 

 

Exemplos de nós blocantes 

1 – Marchard 

 

Figura 5.1 – Confecção do Nó Marchard. (Fonte: Comissão) 
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2 – Prussik 

 

Figura 5.2 – Confecção do Nó Prussik. (Fonte: Comissão) 

 

Montagem do sistema de nós prussik 

 

 

                  Figura 5.3 – Montagem do sistema de Nós Prussik, passo 1 e 2. (Fonte: Comissão) 

 

O tamanho dos cordeletes, usados no pedal e na parte superior (feita a partir 

da união de dois cordeletes) dependerá da estatura e biotipo do bombeiro.  

O comprimento do cordelete superior deve permitir que depois de aplicado o 

nó prussik na corda de subida e conectado a alça no mosquetão da cinto de resgate, 

o bombeiro tenha à frente de seu rosto o nó, após estar colocado no sistema (sentado 
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no sinto de resgate). O pedal, depois de aplicado à corda, deverá permitir que o 

bombeiro possa posicionar o pé para apoio ou ambos os pés. 

 

 

Figura 5.4 – Montagem do sistema de Nós Prussik, passo 1 e 2. (Fonte: Comissão) 

 

Procedimento para montagem do sistema de ascensão utilizando 

Equipamentos 

1° passo: Colocação dos equipamentos de proteção individual: capacete, luva e cinto 

de resgate já acoplado o longe maior e menor; o cordelete superior deve ser colocado 

na corda aplicando-se o nó prussik com duas a três voltas, ajuste muito bem as voltas 

do nó para evitar que ele deslize e seu travamento seja comprometido. Mantenha o 

nó de união do anel do cordelete lateralizado; 

 

2° passo: após aplicação do nó na corda, conecte a alça do cordelete no olhal central 

da cinto de resgate com um mosquetão com trava de rosca; 

 

3º Passo: aplique o nó prussik com o outro cordelete abaixo do outro cordelete já 

instalado na corda; 

 

4º Passo: conecte o longe maior ao cordelete do nó prussik longo através de 

mosquetão próprio, de modo que o bombeiro fique conectado a corda por dois pontos, 

ambos fixos no olhal central do cinto de resgate; 
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5º Passo: Progressão. Ocorre com o deslizamento do cordelete superior pela corda 

para acima, estando todo o peso do corpo apoiado no cordelete inferior; 

 

6º Passo: após o posicionamento do cordelete superior acima, sente no cinto de 

resgate e deslize o outro nó prussik para cima; 

 

7º Passo: Chegada. Na parada para saída do sistema, deverá haver uma fita ou longe 

maior para que o bombeiro possa ancorar-se e realizar a saída com segurança. 

 

Recomendações importantes 

Durante a ascensão, mantenha o corpo o mais vertical possível, procurando 

exercer maior força nas pernas, utilizando as mãos para projetar os ascensores para 

cima e manter o equilíbrio, um de cada vez. 

Nunca desconecte qualquer dos aparelhos da corda durante a ascensão, se 

ainda não tiver chegado ao seu objetivo e se não estiver seguro em uma parada. 

Sempre prepare uma ancoragem de chegada para sair do sistema com segurança.  

Mantenha-se sempre apto no teste de aptidão física.  

Procure desenvolver sua habilidade de subir com segurança e com mínimo 

esforço e de saber improvisar diante de situações inesperadas ou difíceis.  

 

Seção 6 - Escalada 

 

Considerações iniciais 

Primeiramente, este capítulo é uma publicação básica e nunca substituirá a 

instrução de um guia experiente e bem formado. Aquele que resolve escalar, deve ser 

responsável por esta decisão e agir com responsabilidade, procurando formação 

especializada e equipamentos adequados. 

O principal objetivo deste capítulo é familiarizar o especialista em salvamento 

em altura à atividade de escalada, para que no caso de uma ocorrência envolvendo 

escaladores, saiba o que são e como utilizar os equipamentos que envolvem a 

escalada, em seu benefício, facilitando sua atuação no caso de um salvamento.  

A escalada é um esporte de aventura altamente exigente fisicamente, 

tecnicamente e psicologicamente do praticante e, como todo esporte de aventura, a 
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escalada propicia mais riscos do que os esportes em geral e o desconhecimento de 

todos os elementos envolvidos a transforma numa atividade realmente perigosa, que 

pode resultar em acidente incapacitante e até a morte do praticante. 

 

Tipos e modalidades de escalada 

Na escalada são utilizados movimentos corporais específicos com o objetivo 

de subir um muro artificial, um pequeno bloco ou uma grande montanha. 

Existem duas vertentes principais da escalada: a escalada em livre e a 

escalada artificial. A escalada em livre é a base do esporte, nela, em caso de queda, 

o equipamento é utilizado apenas para segurá-lo. O escalador utiliza apenas suas 

mãos e pés apoiados na rocha. Não se deve confundir escalada livre com escalada 

solo, em que o escalador está sozinho, sem parceiros ou equipamentos para deter 

uma queda. 

 

Figura 6.1 - Escalada livre: mãos e pés apoiados diretamente na rocha 
(Fonte: Comissão) 

 

Na escalada artificial, ao contrário da escalada livre, o escalador apoia-se 

diretamente no equipamento preso à rocha para progredir, como cliffs, talons e 

equipamentos móveis.  
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Figura 6.2 - Escalada artificial. O escalador apoia seus pés em estribos presos e mãos. (Fonte: Companhia da 
Escalada. Disponível em: <www.companhiadaescalada.com.br>. Acesso em 22 out. 2017) 

 

 

Figura 6.3 - Cliff, utilizado em escalada artificial, apoiado na rocha. (Fonte: Escaladapb.blogspot. Disponível em: 
<http://escaladapb.blogspot.com.br/2012/09/escalando-em-ganchos-por-eliseu-frechou.html>. Acesso em: 28 

out. 2017) 
 

A escalada pode ser praticada de diversas formas, num bloco de três metros 

de altura à beira-mar, num muro indoor, numa montanha de quatrocentos metros com 

pouca inclinação, numa parede de vinte metros muito negativa e até mesmo uma 

montanha nevada na patagônia. As diversas modalidades da escalada, serão citadas 

abaixo: 

Escalada Indoor: escalada em muros artificiais. 

Boulder: Blocos de menor altura escalados sem a utilização de cordas, 

costuras e mosquetões. Utiliza-se um colchão chamado Crashpad para amortecer as 

quedas; 

Escalada Esportiva: É a escalada de vias (rota a ser seguida) em paredes de 

até 60m, aproximadamente. O aspecto psicológico normalmente é minimizado pelo 

alto grau de segurança da escalada. 

http://www.companhiadaescalada.com.br/
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Escalada Tradicional: Realizadas em paredes com mais de 60m. São 

escaladas que exigem um maior comprometimento psicológico e técnico do escalador 

comparado com a escalada esportiva. 

Este tipo de escalada é composto por várias cordadas. O que isso significa? 

As cordas dinâmicas de escalada são vendidas nos tamanhos de sessenta, setenta 

ou oitenta metros e com a utilização frequente da mesma, vez ou outra, necessitamos 

cortar alguns metros que se tornam inaptos, principalmente próximo às pontas, que 

se desgastam mais com as quedas, diminuindo o tamanho da mesma. Por isso as 

cordadas sempre têm menos que 60m, mais frequentemente cerca de cinquenta 

metros.  

Uma cordada é estabelecida do chão até a parada ou reunião, ou de uma 

parada até a próxima parada. Vias tradicionais e Big Walls possuem várias cordadas, 

já as vias esportivas normalmente uma, no máximo duas cordadas. 

 O que é uma parada ou reunião? É o ponto de ancoragem composto por dois 

grampos “P” ou duas chapeletas com elos de corrente ou argolas, onde o escalador 

que guiou toda a via (escalador-guia) fará uma ancoragem, de preferência, equalizada 

(utilizando o “magic X”). A partir deste ponto o escalador-guia montará o seu freio e 

dará segurança de cima para o que o seu segurança suba recolhendo os 

equipamentos que foram utilizados para a ascensão da via. O ato de recolher os 

equipamentos da via é denominado “limpar a via”. 

 

Figura 6.4 - Parada equalizada. (Fonte: CBMGO) 
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Figura 6.5 - O guia na parada dando segurança de cima para o segundo escalador.  
(Fonte: Daflon, 2016) 

 

Big Wall: Como o nome já diz, são grandes paredes bastante altas onde 

normalmente é necessário mais de 1 dia e muita logística para serem escaladas. 

Escalada Alpina: Paredes inóspitas de difícil acesso, terreno complexo e clima 

severo são as principais características de uma escalada alpina. Exige dos 

escaladores domínio das técnicas de escalada em rocha e gelo, além de travessia de 

glaciares, meteorologia e logística. 

Alta Montanha: Escalada de montanhas em altas altitudes  

Uma via de escalada é uma rota na rocha que deve ser seguida. Quando 

falamos de dificuldade das vias, usamos expressões do tipo “fácil”, “moderada” ou 

“difícil”, porém esta definição é um tanto imprecisa. Por exemplo, como 

classificaríamos uma escalada que não é nem moderada, nem difícil? Para alcançar 

maior precisão cada escalada passou a receber um grau, que é dado por comparação 

com outras vias. Assim foram criados vários sistemas de graduação. Os mais 

conhecidos são o francês e o americano, que são diferentes da graduação brasileira.  

Os boulders possuem um sistema de graduação diferente das vias. No Brasil 

utilizamos o sistema americano de graduação de boulders que vai do mais fácil, um 

V0 até o mais difícil, que, hoje na escalada mundial, é V17.  
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Tabela 6.1 - Tabela de graduação de vias esportivas e boulder em diferentes países. (Fonte: Blog de Escalada, 
2013. Disponível em: <http://blogdescalada.com/tabela-completa-de-conversao-de-graus-de-escalada-vias-e-

boulder/>. Acesso em: 22 out. 2017) 

 

Seção 7 - Principais equipamentos utilizados na escalada 

O Manual de Salvamento em Altura possui um capítulo específico para 

equipamentos, neste tópico serão abordados apenas equipamentos específicos para 

a prática deste esporte. 

Importante salientar que a UIAA (União Internacional das Associações de 

Alpinismo) é o principal órgão responsável por regulamentar, entre outras coisas, os 

equipamentos usados em atividades de escalada, consequentemente, todo e 

qualquer equipamento de escalada DEVE ser certificado pela UIAA. 

 Capacete 

Protege o escalador caso golpeie a cabeça ao sofrer quedas ou no caso de 

queda de pedras ou algum equipamento do alto da via.  

 Sapatilha 

http://blogdescalada.com/tabela-completa-de-conversao-de-graus-de-escalada-vias-e-boulder/
http://blogdescalada.com/tabela-completa-de-conversao-de-graus-de-escalada-vias-e-boulder/
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A sapatilha é essencial para a prática da escalada. Seu formato e solado dão 

precisão e aderência à pisada, possibilitando apoiar-se em mínimas protuberâncias. 

 Saco de Magnésio e Magnésio 

O magnésio é um pó que ajuda a diminuir a umidade das mãos e dar mais 

aderência às pegadas. Ele é colocado dentro do saco de magnésio que é atado à 

cintura do escalador e utilizado durante toda a escalada. 

 Crashpad 

Mais comumente chamado de Crash, é um colchão colocado na base dos 

blocos menores, chamados boulders, para amortecer as quedas durante a prática da 

modalidade que tem o mesmo nome dos pequenos blocos citados anteriormente: 

Boulder. 

 Freio: 

Esse tópico enfoca os dispositivos de freio mais utilizados hoje na escalada em 

rocha e montanhismo. Temos dois tipos mais comuns: 

 

a) Freio manual 

Com eles é possível dar segurança e rapelar com corda dupla ou simples, e a 

frenagem depende do posicionamento e força da mão do assegurador. 

O tipo de freio manual mais versátil e mais comumente utilizados no Brasil são 

tipo tubo ou pirâmide. Este tipo de freio é chamado no Brasil genericamente de ATC. 

ATC é o nome do modelo de freio pirâmide do fabricante americano Black Diamond, 

que foi o primeiro desse tipo a aportar aqui no Brasil após a liberação das importações.  

Assim, todos freios tubo ou pirâmide passaram a ser chamados de ATC, sendo 

que existem diversos modelos de diferentes fabricantes disponíveis no Brasil 

atualmente, como o Reverso do fabricante Petzl, o Double da USClimb e o Buddy da 

Singing Rock. 

 

Figura 7.1 - ATC XP da Black Diamond. (Fonte: Climb Clean) 
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b) Freio Semiautomático 

Os dispositivos de freio semiautomáticos também são chamados de "estáticos". 

O "estático" se refere ao fato deles praticamente não permitirem a passagem da corda 

por eles uma vez que essa é tracionada.  

Basicamente, se a corda for repentinamente tracionada, o dispositivo 

automaticamente morde e trava a corda.  

Existem diversos modelos vindos de diferentes fabricantes, como o Antz da 

Salewa, o YoYo da Camp e o Cinch da Trango, porém o mais utilizado no Brasil é o 

GriGri da Petzl. 

Uma desvantagem desses equipamentos é o volume e peso, que o tornam 

inviáveis para escaladas alpinas por exemplo. Eles também são deficientes como 

dispositivos para rapel, uma vez que só permitem o uso de corda simples.  

 

Figura 7.2 - Grigri 2 da marca Petzl. (Fonte: Rescuetech1. Disponível em: 
<http://www.rescuetech1.com/petzlgrigri2rescuebelaydevice.aspx>. Acesso em: 19 out. 2017) 

 

 Cadeirinha ou baudrier ou arnês 

 

Figura 7.3 - Partes da cadeirinha. (Fonte: Blog de Escalada) 

 

Equipamento responsável por prover segurança ao escalador em momentos 

como queda, descanso quando suspenso e prover segurança ao companheiro de 
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escalada. A escolha da cadeirinha de escalada deve ser criteriosa e sempre deve 

priorizar a segurança (observar certificações), o conforto, durabilidade.  

O nó sugerido pela UIAA para prática da escalada é o nó oito-duplo (ou azelha-

dupla) passado nas alças frontais superior e inferior arrematado com um nó-de-frade 

simples. 

 

Figura 7.4 - Nó oito-duplo com o nó de frade arrematando-o. (Fonte: CBMGO) 
 

Anel Frontal ou “Loop” é o anel de fita reforçada que é utilizado para prover 

segurança ao companheiro que está escalando e para ancorar-se. 

Todos os fabricantes recomendam o rapel e segurança através do Loop. O 

Loop é feito de uma fita tubular enrolada sobre ela mesma por duas, as vezes até três 

camadas, e depois costurado. Este anel é sem dúvida o ponto mais forte de sua 

cadeirinha. Não há por que duvidar da segurança desta peça da cadeirinha. 

Algumas pessoas utilizam erroneamente o mosquetão passado nas duas alças 

frontais, como na imagem abaixo. Os mosquetões foram feitos para receber a carga 

em seu sentido longitudinal, o que só acontece de forma perfeita com o uso do Loop. 

Ao passar o mosquetão nas alças frontais ele acaba recebendo cargas multi-

direcionais, podendo romper-se. 

 

Figura 7.5 e 7.6 - A imagem da esquerda exemplifica a utilização errada do mosquetão na cadeirinha e a da 
direita a forma correta de utilizá-lo. (Fonte: Aquino, 2012) 
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As alças do rack NUNCA devem ser utilizados para ancorar-se, nelas são 

colocados os equipamentos utilizados na escalada. 

Deve-se estar atento quanto as fivelas da cadeirinha. Elas podem ser de dois 

tipos: de ajuste rápido, na qual não é necessário fazer uma segunda passagem da fita 

na fivela, e a double-back ou de dupla-passagem, onde apenas com a segunda 

passagem há o fechamento correto da cadeirinha. 

               

Figura 7.7 e 7.8 - A foto da esquerda mostra uma fivela de dupla passagem e a foto da direita mostra 
uma fivela de ajuste rápido. (Fonte: Climb Clean) 

 

 Corda 

As cordas de escalada são de Nylon (Poliamida), Kernmantle (de capa e alma) 

e estão disponíveis em uma grande variedade de diâmetros, porém com metragens 

específicas, de normalmente de sessenta, setenta e oitenta metros.  

A corda utilizada na escalada é dinâmica. As cordas dinâmicas têm grande 

capacidade em absorver impactos através do efeito de amortecimento, que é 

fundamental para diminuir as forças de impacto transmitidas ao escalador, 

equipamentos e ancoragens. No caso de um salvamento de um escalador, e o 

especialista opte ou necessite ascender pela própria corda do escalador, saiba que a 

dinamicidade retardará significativamente a velocidade de subida, para cada metro 

progredido a corda cederá alguns bons centímetros, dependendo de sua elasticidade, 

tornando essa ascensão um verdadeiro martírio. 

As cordas podem ser simples, duplas ou gêmeas. As cordas duplas ou gêmeas 

devem ser usadas sempre aos pares. As cordas duplas geralmente tem diâmetro 

entre 8 e 9mm, o escalador ata as duas cordas em sua cadeirinha e sobe costurando 

as duas na mesma proteção ou alternando-as nas costuras.  
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Figura 7.9 - Simbologia UIAA na ponta de cada corda. (Fonte: Blog de Escalada) 

 

                               

Figura 7.10 e 7.11 - A esquerda a imagem representa a forma de costurar com as diferentes cordas. 
(Fonte: Daflon, 2016) 

 

Elas são úteis em algumas situações como por exemplo nas vias com 

ancoragens móveis. Costurando alternadamente, a força de impacto sobre as 

proteções é menor do que com uma corda simples e, portanto, maior chance da peça 

em móvel permanecer no lugar. Em vias com ziguezagues, também costurando de 

forma alternada, obtém-se um menor arrasto da corda. 

As cordas gêmeas são ainda mais finas, entre 7,5 e 8mm de diâmetro e por 

isso mesmo devem ser usadas em par e costuradas sempre juntas. São ainda mais 

leves que as duplas e úteis principalmente em locais onde a escalada transcorre em 

rochas com muitas arestas e blocos que ameaçam a integridade da corda. 

Estatisticamente é mais fácil ter uma corda de 10mm rompida do que duas de 8mm. 

A UIAA (União Internacional das Associações de Alpinistas), organização que 

representa interesses de alpinistas ao redor de todo o mundo, reconhecida pelo 

Comitê Olímpico Internacional como a entidade máxima a nível global quanto ao 

alpinismo, regulamenta as cordas de escalada basicamente através de dois testes (os 

mais importantes pois dizem respeito diretamente à performance). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%AA_Ol%C3%ADmpico_Internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alpinismo
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No primeiro, chamado de “Chute UIAA”, prende-se um peso de 80Kgf à ponta 

de um pedaço de corda com 2,80m. Simulando uma queda em ponta de corda, uma 

ponta é fixada à uma ancoragem, 50cm acima passa-se a corda por uma costura 

(simulando o 1º pino) e posiciona-se o peso 2,3m acima dessa costura (como se o 

guia estivesse 2,3m acima do último pino).  

O teste constitui em soltar o peso simulando uma queda várias vezes 

consecutivas até que a corda arrebente. Ao ser aparado pela corda, o peso está à 

uma velocidade de 36Km/h e a duração da queda é aproximadamente 1 segundo. O 

número de quedas que a corda suporta até arrebentar é o resultado do teste. Assim, 

uma corda 8 chutes UIAA suportou oito quedas nas condições acima sem arrebentar. 

Para ser aprovada pela UIAA, uma corda deve suportar no mínimo 5 chutes. 

 

Figura 7.12 - Esquema montado para o teste UIAA. (Fonte: Tonto, Maurício. Cordas de Escalada. 
Disponível em: <http://www.marski.org/artigos/artigos-tecnicos/56-artigos/12-cordas-de-escalada-

conhecendo-as-caracteristicas-e-diferencas>. Acesso em 15 out. 2017) 

 

Cabe ressaltar que este é um teste extremamente severo, e que a classificação 

da corda ser 8 chutes UIAA não significa que ela suporte apenas 8 quedas do guia.  

Antes de prosseguir com o assunto, definiremos o conceito de Fator de 

impacto, cujo entendimento é básico e fundamental a qualquer um que queira praticar 

a escalada.  

Fator de impacto, também chamado Fator de queda, é uma relação entre o 

comprimento de corda existente entre o segurança (escalador que está fazendo a 

segurança) e o guia (escalador que está subindo a via), dividido pela altura da queda 

http://www.marski.org/artigos/artigos-tecnicos/56-artigos/12-cordas-de-escalada-conhecendo-as-caracteristicas-e-diferencas
http://www.marski.org/artigos/artigos-tecnicos/56-artigos/12-cordas-de-escalada-conhecendo-as-caracteristicas-e-diferencas
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do guia (o dobro da distância deste até a última costura que ele fez). Assim, o fator de 

impacto exprime para uma queda o quanto a corda poderá absorver de impacto. 

 Assim, como no caso dos chutes UIAA, cair aproximadamente 5 metros com 

apenas 2,8m de corda corridos resulta em um fator de impacto de 1,78. Em uma queda 

de também 5m só que depois de 40m de corda corridos o fator de impacto cai para 

0,125. No primeiro caso, do teste UIAA, existe muito menos comprimento de corda 

para atuar como um amortecedor, enquanto que no segundo caso existe 40m de corda 

para se alongar e absorver o impacto.  

Fator de Queda = Altura da queda (dobro da distância do guia até a última costura) 

                                 Comprimento total de corda existente entre o guia e o segurança 

 

Figura 7.13 - Croqui de uma via com as suas ancoragens e o fator de impacto associado a cada 
ponto. (Fonte: Tonto, Maurício. Cordas de Escalada. Disponível em: 

<http://www.marski.org/artigos/artigos-tecnicos/56-artigos/12-cordas-de-escalada-conhecendo-as-
caracteristicas-e-diferencas>. Acesso em 15 out. 2017) 

 

Assim, no caso dos chutes UIAA, temos Fator de queda = 5m/2,8m = 1,78. 

Trata-se de um fator de queda extremamente severo. Além disso, no teste as quedas 

solicitam a corda sempre no mesmo ponto, o que muito dificilmente ocorre em uma 

situação real. 

http://www.marski.org/artigos/artigos-tecnicos/56-artigos/12-cordas-de-escalada-conhecendo-as-caracteristicas-e-diferencas
http://www.marski.org/artigos/artigos-tecnicos/56-artigos/12-cordas-de-escalada-conhecendo-as-caracteristicas-e-diferencas
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Quanto maior o Fator de impacto, ou fator de queda, maior a Força de impacto 

no corpo do escalador, equipamentos e ancoragens. O corpo humano suporta uma 

força de impacto máxima de 1200 kg, acima disso pode haver um rompimento de 

órgãos internos e lesões na coluna vertebral.   

 

 COSTURA OU CINTA 

Nada mais é que a junção de dois mosquetões sem trava em um anel de fita. 

O tamanho do anel de fita é variável.  

A costura é clipada na chapeleta por um mosquetão e no outro a o escalador 

prende sua corda, ao escalar, o ato de passar a corda na costura, chama-se costurar. 

Durante um salvamento, caso necessite usar mosquetões que estão na via, o 

especialista pode utilizar dois mosquetões sem trava da costura virados em posições 

contrárias, ou mesmo duas costuras em posições contrárias 

 

Costura 

Figura 7.14 – Costura ou cinta. (Fonte: Nerea. Disponível em: 
<https://www.lojanerea.com.br/c/escalada-costuras-para>. Acesso em 14 out. 2017) 

 

 

Figura 7.15 - Chapeleta, costura e corda sendo passada no mosquetão 
(Fonte: Comissão) 

https://www.lojanerea.com.br/c/escalada-costuras-para
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 Ancoragens e proteções: 

As proteções de uma via (rota específica a ser escalada na rocha) podem ser 

FIXAS, ou seja, previamente afixadas na rocha pelos escaladores que abriram a via 

de escalada (rota específica a ser escalada) ou MÓVEIS, onde o escalador que está 

guiando a via leva consigo equipamentos de proteção móvel e ele mesmo os insere 

em fendas, protegendo-se. 

a) Ancoragens fixas 

Essas ancoragens são previamente fixadas pelos conquistadores da via e 

duram muitos anos na rocha. O padrão mínimo para a resistência dos materiais 

utilizados em escalada, inclusive das proteções, deve ser de 22KN. 

 Basicamente, no Brasil, utilizamos 2 tipos de ancoragens fixas o conjunto 

chumbador- chapeleta e o grampo P.  

 

b) Chumbador e chapeleta 

É realizado um furo na rocha ou de forma manual com talhadeira e martelo ou 

de forma mecânica com uma furadeira e nele é introduzido o chumbador. 

O chumbador é uma proteção fixa de expansão, ou seja, sua porção final é feita 

de uma liga metálica mais maleável e expansível, conferindo assim sua fixação após 

inserido na rocha. A chapeleta é colocada no chumbador e fechada com a porca, é 

nela que o escalador se ancora. 

O tipo de chumbador mais utilizado na escalada é o PARABOLT.  

 

Figura 7.16 – Chumbador. (Fonte: Blog de Escalada) 
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Figura 7.17 - Conjunto Chumbador-Chapeleta fixados na rocha. (Fonte: Blog de Escalada) 

 

É na chapeleta que o escalador coloca a costura e na costura ele prende sua 

corda, conferindo assim sua segurança ao escalar uma via. Ancoragens de escalada 

são projetadas para funcionar em uma carga de trabalho segura de 16 kN, que 

representa a força gerada em uma ancoragem por uma queda de fator 1, segurada 

por um grigri em uma corda de 11 mm certificada pela UIAA com um escalador de 100 

kg. 

Para isso elas são fabricadas para suportar um mínimo de 25 kn 

(aproximadamente 2.500 kg, que é a força gerada em um fator 2). 

Porém essa carga de ruptura depende também da qualidade da grampeação 

(ato de instalar a ancoragem chumbador-chapeleta) da via.  

 

Figura 7.18 - Escalador “costurando”. (Fonte: Comissão) 

 

Não devemos realizar rapéis diretamente em chapeletas caso as mesmas 

possuam quinas vivas. Existem chapeletas rapeláveis, como a Bonier Dupla e a 

http://blogdescalada.com/entenda-quanto-vale-na-pratica-os-valores-em-kn-e-dan/
http://www.theuiaa.org/
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Bonier Pingo, que possuem quinas arredondadas, porém, como são mais caras que 

as simples, são raramente encontradas nas vias brasileiras. 

 

Figura 7.19 - Chapeleta Bonier Dupla. (Fonte: Bonier. Disponível em: <http://bonier.com.br/dupla-
bonier-30kn-dispositivo-ponto-de-ancoragem-chapeleta-esportiva-inox-certificado-304L-montanhismo-

escalada-canionismo-rapel-resgate>. Acesso em: 23 out. 2017) 

 

Figura 7.20 - Chapeleta Bonier Pingo. (Fonte: Climb Clean) 

 

 

Figura 7.21 - Chapeleta simples da marca fixe. (Fonte: Nerea. Disponível em: 
<https://www.lojanerea.com.br/m/fixe>. Acesso em: 13 out. 2017) 

 

 

 

c) Grampo “P” 

No Brasil, é muito comum a utilização do grampo tipo “P”, que nada mais é do 

que um vergalhão de aço, normalmente com um diâmetro de ½”, 12,7mm, com um 

olhal do mesmo material (e normalmente com um diâmetro de 3/8”, 10mm), formando 

um “P”. 

Para fixar o grampo “P” na rocha, usualmente é feito um furo com um diâmetro 

ligeiramente inferior ao diâmetro do vergalhão de aço, de 12mm, e na sequência, 

alargando o começo do furo com uma broca de 13mm e com um martelo, o grampo 

“P” é introduzido sob “pressão” no furo realizado, essa força é chamada de força de 

compressão (diferente da força de expansão, utilizada nos parabolts que fixam as 

chapeletas). Essa técnica garante que as forças exercidas pelo vergalhão na rocha 

irão acontecer nas partes internas do furo e não na superfície da rocha. 

http://bonier.com.br/dupla-bonier-30kn-dispositivo-ponto-de-ancoragem-chapeleta-esportiva-inox-certificado-304L-montanhismo-escalada-canionismo-rapel-resgate
http://bonier.com.br/dupla-bonier-30kn-dispositivo-ponto-de-ancoragem-chapeleta-esportiva-inox-certificado-304L-montanhismo-escalada-canionismo-rapel-resgate
http://bonier.com.br/dupla-bonier-30kn-dispositivo-ponto-de-ancoragem-chapeleta-esportiva-inox-certificado-304L-montanhismo-escalada-canionismo-rapel-resgate
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Figura 7.22 - Grampo “P”. (Fonte: Blog de Escalada) 

  

Existem também grampos comerciais que são fixados à pedra quimicamente, 

utilizando uma cola específica. São necessárias até 42 horas para a secagem da cola, 

complicando seu uso.  

Grampos de aço “comum” duram muito pouco tempo quando expostos à 

regiões de beira-mar.  A solução adotada em todo o mundo (incluindo plataformas de 

petróleo) foi utilização de aços inoxidáveis para essas regiões expostas aos “sprays” 

de água salina. Tudo ia muito bem até que os primeiros relatos de ruptura (alguns 

apenas com o peso do escalador) começaram a ocorrer.  Situações como essa 

aconteceram no Brasil e Tailândia (por exemplo). Grupos de estudo foram formados 

e tornou-se um consenso que a solução para estas regiões, expostas ao ambiente 

salino, seria a utilização de grampos de titânio fixados quimicamente. Grampos de 

titânio não sofrem corrosão e apresentam resistência mecânica similar aos grampos 

de aço carbono. 

 

Figura 7.23 - Grampo de titânio e cola química. (Fonte: Marski, 2013) 

 

Figura 7.24 - Grampo afixado à pedra. (Fonte: Marski, 2013) 

 

d) Ancoragem móvel 

As ancoragens móveis podem ser colocadas e retiradas da pedra a qualquer 

momento. São comercializados em diferentes tamanhos para serem entalados em 
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diferentes espessuras de fendas para conter possíveis quedas. Nuts, camalots, 

friends e exentrics são exemplos de ancoragens móveis. 

 

Figura 7.25 - Jogo de nuts de diversos tamanhos. (Fonte: Climb Clean)  

 

Figura 7.26 - Nut entalado na rocha com a costura. (Fonte: Comissão) 

 

 

Figura 7.27 - Conjunto de Camalots. (Fonte: EPIC TV. Disponível em: 
<https://shop.epictv.com/en/protection/black-diamond/camalot-c4>. Acesso em: 18 out. 2017) 

 

https://shop.epictv.com/en/protection/black-diamond/camalot-c4
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Figura 7.28 - Camalot sendo entalado na rocha. (Fonte: Leonarczyk, 2013. Disponível em: 
<https://enquantoissonaomuitolongedali.wordpress.com/2013/01/30/falando-sobre-protecoes-moveis-

parte-1-nuts-hexentrics-e-tricams/>. Acesso em 22 out. 2017) 

 

Figura 7.29 - Jogo de Excentrics. (Fonte: Blog de Escalada)  

 

 

Figura 7.30 - Excentric entalado na rocha. (Fonte: Zitoman. Disponível em: 
<http://zitoman.blogspot.com.br/2010/03/>. Acesso em: 24 out. 2017) 

 

e) Solteira 

É seu auto-seguro, normalmente nos corpos de bombeiros é denominada 

“longe”. 

https://enquantoissonaomuitolongedali.wordpress.com/2013/01/30/falando-sobre-protecoes-moveis-parte-1-nuts-hexentrics-e-tricams/
https://enquantoissonaomuitolongedali.wordpress.com/2013/01/30/falando-sobre-protecoes-moveis-parte-1-nuts-hexentrics-e-tricams/
http://zitoman.blogspot.com.br/2010/03/
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Comumente é utilizada como solteira um anel de fita preso por boca de lobo 

nas alças frontais superior e inferior, com um mosquetão com trava na ponta. Não 

é recomendável atar a solteira diretamente ao loop da sua cadeirinha, isso faz com 

que o loop fique sempre na mesma posição, desgastando sempre o mesmo local no 

material, o que pode causar um rompimento. 

Há no mercado uma grande variedade anéis de fita utilizados como solteiras, a 

daisy chain é a mais comum entre os escaladores.  

 

Figura 7.31 - À esquerda uma daisy chain, e à direita a forma correta de amarrar a daisy na 
cadeirinha. (Fonte: Blog de Escalada) 

 

É uma solteira regulável, ou seja, ao contrário do anel de fita ela pode ser 

regulada em diferentes tamanhos. É um equipamento bastante útil, porém deve-se 

atentar sobre sua aplicação correta e segura. Ela deve ser utilizada sempre com 2 

mosquetões, um no seu último elo, que será o seu mosquetão de ancoragem e o outro 

será empregue apenas em sua regulação de tamanho, como mostra a imagem abaixo. 

Isso evita que no caso de uma costura romper-se, o mosquetão de ancoragem não 

escape da daisy. 

 

Figura 7.32 - À esquerda a forma errada de utilizar a daisy chain, à direita a forma correta.  
(Fonte: Blog de Escalada) 
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Figura 7.33 - Mosquetão soltando após rompimento de costura da daisy. Forma errada de utilização. 
(Fonte: Blog de Escalada) 

 

É utilizada, especialmente, no final de uma via onde será preparado o sistema 

para rapel e também no final de uma cordada em uma via longa quando o guia irá 

preparar o sistema de segurança para que o seu parceiro escale a a via com 

segurança de cima. 

 

 Seção 8 - Rapel com auto-seguro 

 

A forma correta de realizar um rapel com auto-seguro, segundo a UIAA, é 

utilizando o passo-a-passo mensionado como na imagem abaixo: 

 

Figura 8.1 - Rapel com auto-seguro feito corretamente. (Fonte: Nerea. Disponível em: 
<http://nerea.com.br/seguranca-correta-ao-praticar-rappel/>. Acesso em: 23 out. 2017) 

 
 
 

1- Primeiramente, o escalador deve preparar sua solteira. Se ele utilizar uma Daisy 

Chain, ele pode utilizar o próprio elo da daisy para colocar seu freio. 
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Figura 8.2 – Utilização do terceiro elo para colocação do freio, e no elo final o mosquetão na 
ancoragem. (Fonte: Alta Montanha. Disponível em: <http://altamontanha.com/Colunas/2751/rapel-

simultaneo--como-fazer>. Acesso em: 12 out. 2017) 
 

Se o escalador utilizar um anel de fita, ele deve fazer um nó simples no meio 

da fita (3), formando dois elos, onde um será colocado o freio e no outro o mosquetão 

da ancoragem. 

 

Figura 8.3 - Solteira de anel de fita presa a cadeirinha com nó simples juntamente com freio e 
mosquetão da ancoragem na ponta. (Fonte: Comissão) 

 

2- Nó boca de lobo nas alças frontais da cadeirinha. 

3- Nó simples ou botão no meio da fita. 

4- Mosquetão de ancoragem na ponta da fita. Na imagem, ele está acondicionado no 

rack. 
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5- Nó blocante preso no loop da cadeirinha por um mosquetão e atado abaixo do 

freio. Na escalada utilizamos mais frequentemente o nó machard bi-direcional, 

também chamado de autoblock. 

 

Rapel a partir de uma chapeleta utilizando cordelete ou anel de fita 

Como já foi dito anteriormente, não se deve realizar rapéis com a corda 

diretamente na chapeleta, a não ser que ela seja apropriada para isso. 

No caso de uma necessidade em realizar um rapel a partir de uma chapeleta, 

o escalador ou socorrista pode fazê-lo a partir de um mosquetão com trava conectado 

à chapeleta, porém dessa forma ele abandonará o equipamento na via. Existe uma 

forma de rapelar desde uma chapeleta sem que fique preso à chapa. O passo a passo 

dessa técnica será descrito abaixo:  

 

Figura 8.4 - Passo-a-passo da técnica. (Fonte: Comissão) 
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1- O escalador pode utilizar um anel de fita ou um cordelete com suas pontas 

unidas com pescador duplo. O cordelete deve ter um diâmetro de no mínimo 7mm 

para oferecer um mínimo de segurança neste rapel.  

Passa-se o do anel de fita ou cordelete pelo olhal da chapeleta. Atente-se pelo lado 

em que a costura do anel de fita ou o nó do cordelete ficarão; 

2- Passe a ponta da sua corda do rapel pelas duas voltas formadas pela fita ou 

cordelete e até com nó de frade a ponta da corda do rapel na volta que possua o nó 

ou a costura. 

Lembrando que com esta técnica, o escalador conseguirá rapelar uma metragem de 

no máximo 1/3 do tamanho da corda, ou seja, se ela tem 60m, o rapel máximo será 

de 20m.  

Como segurança, pode ser feito um nó na única ponta livre da corda, para evitar que 

o escalador em caso de desatenção, deixe de atentar-se que a ponta e a volta da 

corda estão no chão e ao realizar o rapel o freio escape; 

3- Montar o freio nos terços da corda que estão passando nas alças da fita ou 

cordelete. Atenção, nunca utilize o terço da corda que está com o nó na fita ou 

cordelete; 

4- Após realizar o rapel, desfaça o nó de segurança que foi feito na ponta da corda 

e puxe o outro terço da corda que estava no freio; 

5- A outra ponta da corda estará com o nó na fita ou cordelete preso à chapeleta. 

Puxando a corda o escalador recolherá também o anel de fita ou cordelete utilizado. 

Lembrando que não é ideal a realização de um rapel apenas em um ponto de 

ancoragem. Esse tipo de rapel em apenas uma chapeleta é emergencial. 

 

Seção 9 - Autorresgate  

 

O especialista em salvamento em altura, no caso de uma ocorrência com 

escaladores, tentará primeiramente acessar o escalador por cima, realizando um rapel 

a partir do cume. Esta seria a solução mais rápida e prática, porém, há situações onde 

o bombeiro não conseguiria executá-la, como a impossibilidade de acesso ao cume 

de outra forma que não seja escalando, há também situações em que o relevo e a 

vegetação elevam o nível de dificuldade e o tempo da caminhada até o cume ou 
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também pelo fato da corda não alcançar o escalador após a montagem o rapel a partir 

do cume. 

Nesses casos o bombeiro deverá ter noção de algumas técnicas de 

autorresgate para lograr o salvamento.  

O que é autorresgate? É, no caso de um acidente na montanha, o resgate feito 

apenas por um integrante da cordada. Nestes casos, há sempre uma quantidade de 

equipamentos reduzida, muitas vezes tendo que valer-se de meios de fortuna.  

Neste tópico será exemplificado um acidente com uma dupla de escaladores e 

as técnicas de autorresgate utilizadas pelo próprio integrante da cordada para resolver 

a situação. Veja bem, não é uma situação de um especialista resgatando um 

escalador, e sim do próprio escalador resgatando o companheiro. 

O objetivo de apresentar essas técnicas ao especialista em salvamento em 

altura é expandir seus conhecimentos na área vertical e facilitar o resgate de um 

escalador num ambiente de montanha. 

Para o entendimento desta técnica é necessário o conhecimento de um nó 

chamado mariner. Ele é um nó que pode ser desfeito mesmo quando estiver 

tracionado. Pode ser usado tanto o anel de fita como um anel de cordelete.

 

Figura 9.1 – Nó Mariner. (Fonte: Comissão) 

 

1- Passe a fita pelo mosquetão e comece dando voltas na própria fita; 

2- O ideal é que sejam feitas no mínimo quatro voltas; 

3- Após a quarta volta, passe a fita pelo meio dela mesma 

4- Faça um backup do sistema utilizando uma costura na volta da fita conectada 

ao mosquetão de trava do nó. 
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Este nó é realizado em conjunto com o prussik, ou seja, numa ponta do anel de 

fita fazemos o prussik na corda e na outra ponta fazemos o mariner, conforme a 

imagem abaixo: 

 

Figura 9.2 – Prussik e Nó Mariner. (Fonte: Comissão) 

 

Para desfazer o mariner, basta retirar o mosquetão da costura que está fazendo 

o backup do nó e voltar a fita pelo meio mesmo dela mesma, conforme a imagem 

abaixo: 

 

Figura 9.3 – Desfazendo o Nó Mariner. (Fonte: Comissão) 

 

Agora que o nó mariner foi demonstrado, vamos a situação de autorresgate: 

Uma dupla está escalando uma via esportiva de 50m com uma corda de 70m. 

O escalador-guia, que está escalando sem capacete, costura a chapeleta na 

altura de 40m e nos 45m ele cai, bate a cabeça na rocha e fica inconsciente. 
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Nessa situação o guia sofrerá uma queda de 10m, já que seu último ponto de 

ancoragem foi aos 40m e ele sofreu a queda aos 45m. 

Então, se o guia sofreu uma queda de 10m, ele estará a 35m do chão, e como 

a corda utilizada tem 70m, restará apenas 25m de corda com a pessoa que está 

fazendo sua segurança, impossibilitando-o de descer o guia até o chão, faltando ainda 

10m de corda para isso. Neste caso, como o escalador que está dando a segurança 

sairá dessa enrascada?  

É importante salientar que esta é uma situação de resgate peculiar, com poucos 

recursos, tanto de equipamentos como pessoal. Serão tomados todos os cuidados 

possíveis para minimizar a insegurança da dupla. 

Caso o resgatista não sentir confiança nas proteções para realizar esta técnica, 

não insista e busque outras alternativas. 

A técnica será discorrida utilizando um passo-a passo: 

 

Figura 9.4 – Escalador. (Fonte: Comissão) 

 

1- O escalador guia estará pendurado, tensionando a corda. O segurança, que 

neste caso está utilizando um grigri para fazer a segurança do escalador, deve subir 

até a primeira chapeleta da via. Ele pode fazer isso de duas formas: ou recolhendo 

corda no freio ou, no caso do grigri deixa-lo travado, fazer um nó de segurança após 

o freio, pois mesmo sendo um freio semiautomático, não se deve retirar a mão da 

corda sem fazer um nó de segurança. Se o freio utilizado for um ATC, deve-se fazer 

um nó de mula e assim, tanto para o grigri ou ATC, com as mãos agora livres, o 

segurança deve escalar até a primeira chapeleta, aproveitando o peso do escalador-

guia para subir. 
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Figura 9.5 – Passo 1 do resgate. (Fonte: Comissão) 

 

2- Alcançando a chapeleta, o segurança retirará a costura na chapeleta e colocará 

o seu maior mosquetão de trava, que será chamado de mosquetão mãe. Nele serão 

colocados outros mosquetões, por isso é necessário que ele seja grande. 

Neste mosquetão o segurança fará sua ancoragem com a sua solteira. 

 

Figura 9.6 – Passo 2 do resgate. (Fonte: Comissão) 

 

3- Na porção da corda que está tensionada com o peso do escalador guia, deverá 

ser feito um nó prussik utilizando um anel de fita ou um cordelete, e o um nó mariner 

com backup em um mosquetão conectado ao mosquetão-mãe. 
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4- Agora a parte da corda que sobe para o escalador-guia inconsciente está presa 

num prussik-mariner. Neste momento o segurança poderá liberar um pouco de corda 

para que todo o peso seja transferido para o conjunto prussik-mariner. 

5- Ainda com o freio montado, porém com o peso todo no conjunto, será liberada 

mais corda do freio do guia para que o ele faça um nó UIAA, preso a um mosquetão 

e um nó-de-mula para que o UIAA não corra. O mosquetão onde foi feito o nó UIAA 

será conectado ao mosquetão mãe. 

6- Após o nó UIAA com nó-de-mula, será feito um nó oito pelo seio ou aselha-

dupla que será o backup de todo sistema. Então o sistema ficará como na imagem 

abaixo: 

 

Figura 9.7 - Sistema montado. (Fonte: Daflon, 2016) 

 

7- Neste momento o segurança poderá retirar seu freio da corda. Feito isso, ele 

irá soltará a costura de backup do mariner e irá desfazer este nó, transferindo todo o 

peso do escalador guia para o nó UIAA com backup do nó-de-mula. Como já é sabido, 

o nó UIAA é usado como substituto de um freio. 

8- Agora o peso do escalador guia está no nó UIAA com nó-de-mula e seu backup 

é um nó oito ou aselha dupla que também está preso a um mosquetão conectado ao 

mosquetão-mãe. 

Neste momento o segurança deverá fazer uma ascensão na corda que está 

tensionada pelo peso do escalador guia inconsciente, subindo utilizando um ascensor 
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mecânico ou o nó prussik até chegar à vítima. Durante a subida o resgatista ao passar 

por uma costura, deve descosturá-la para seguir “prussikando” e depois costurá-la 

novamente.  

A ascensão deverá ser feita de forma plácida, pois a corda prussikada está 

presa à vítima e pode movimentá-la excessivamente. 

 

Figura 9.8 - Socorrista “prussikando” até a vítima. (Fonte: Daflon, 2016)  

 

9- Ao chegar até a vítima, o resgatista deverá liberar a circulação em suas pernas, 

levantando-as (observar se há alguma lesão de cervical) e para mantê-la com o tronco 

ereto, poderá fazer um colete cruzando um anel de fita pelas costas e passando dentro 

dos braços, unindo as pontas com um mosquetão e conectando-o à sua solteira, que 

será presa à chapeleta mais próxima. Poderá também colocar um capacete na vítima 

e prender a jugular à uma costura e conectá-la também à sua solteira.  
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Figura 9.9 – Passo 9 do resgate. (Fonte: Comissão) 

 

10- O resgatista, como já foi dito, deverá solteirar a vítima à chapeleta mais 

próxima. Como a chapeleta possui um olhal pequeno, o ideal é que se conecte um 

mosquetão-mãe à chapeleta e nele será conectada a solteira da vítima. Para facilitar 

a ancoragem da vítima à chapeleta, antes de fazer todo o sistema, que se inicia com 

o nó mariner, o resgatista deve observar se a vítima se encontra próximo à alguma 

chapeleta. Se não, ele poderá descê-la até este ponto e só assim atar o mariner e 

efetuar as etapas subsequentes.   

O socorrista deve também fazer um prussik na porção da corda que vai até o 

chão e conectá-lo ao mosquetão-mãe, como backup. 

É importante salientar que nesta circunstância todo o peso dos dois 

escaladores estará apenas em um ponto, no conjunto chapeleta-parabolt presos à 

pedra. Para minimizar os riscos, neste caso, ao “prussikar” até a próxima chapeleta, 

o guia poderá atar um nó prussik de backup à corda e conectá-la à chapeleta por um 

mosquetão de trava. Caso o resgatista não possua mais mosquetões com trava, ele 

poderá utilizar duas costuras com os gatilhos virados para lados opostos. Ao 

ascender, o resgatista passará por várias costuras e poderá fazer este backup em 

quantas chapeletas ele achar necessário.  
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Figura 9.10 - Costura cos os gatilhos virados para lados opostos, substituindo 
um mosquetão de trava. (Fonte: Comissão) 

 

Após solteirar a vítima e mantê-la em posição ereta, o resgatista retornará à 

primeira chapeleta onde ele montou todo sistema e irá desfazer o nó-de-mula para 

descer a vítima com o UIAA, transferindo peso dela para sua solteira. Agora a vítima 

está ancorada à chapeleta e sua corda, apesar de atada na cadeirinha pelo nó oito, 

não está mais tensionada.  

 

Figura 9.11 – Vítima ancorada à chapeleta e sua corda. (Fonte: Daflon, 2016) 
 

11- O socorrista novamente subirá até a vítima, dessa vez retirando todos os 

prussiks colocados como backup e “limpando a via”, ou seja, retirando todas as 

costuras e equipamentos deixados na pedra, inclusive todo o sistema feito na primeira 

chapeleta para que ele efetuasse a primeira ascensão.  
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12- A vítima neste momento estará ancorada pela sua solteira ao mosquetão-mãe 

e a corda se encontrará livre. O socorrista deverá fazer um fiel na corda para que ela 

não caia de cima da via e assim liberar o nó oito, feito com a corda, da cadeirinha da 

vítima, liberando totalmente a corda para montagem do rapel. 

13- O Rapel é montado com corda dupla, ou seja, passando a corda pelo 

mosquetão mãe até chegar na sua metade e deverá ser feito um nó unindo as duas 

pontas evitando que o freio passe pelo chicote corda no caso de acabar a corda antes 

de chegar no chão. 

A técnica utilizada para efetuar este rapel é de escolha do socorrista, devemos 

lembrar que o peso da vítima ainda deverá ser transferido da sua solteira para o rapel 

já montado. Isso pode ser feito de duas formas, é primeira é a técnica de “pedalar”, 

ou seja, um anel de fita é preso à cadeirinha da vítima, passando pelo mosquetão-

mãe e chegando como um pedal nos pés do socorrista, que “pedalando”, transfere o 

peso para esse anel de fita, permitindo a retirada do mosquetão da solteira do 

mosquetão mãe. A segunda maneira e talvez menos complexa é no item 9, ao invés 

de conectar a solteira da vítima ao mosquetão-mãe, o socorrista pode novamente 

fazer um boca-de-lobo com um anel de fita no loop da cadeirinha da vítima e na outra 

ponta um nó mariner com backup. A solteira deverá também ser conectada ao 

mosquetão mãe, mas ele servirá apenas de backup, o peso da vítima estará no 

mariner. Portanto, após montado o rapel, quando for necessária a transferência de 

peso da vítima do mosquetão-mãe para o rapel, basta desfazer facilmente o mariner. 

 

Figura 9.12 - Rapel assistido. (Fonte: Daflon, 2016) 
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Se o local onde ocorreu o incidente possuir alguma árvore firmes próxima à 

base da via, é preferível utilizá-la como ancoragem do que utilizar a primeira chapeleta 

da via.  
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CAPÍTULO 10 - TÉCNICAS E TÁTICAS COM E SEM VÍTIMAS  

(DESCIDAS/ TIROLEZA) 

 

 

Seção 1 - História do Rapel 

 

A denominação do termo rapel originou-se do francês "rappeler" e significa 

trazer/recuperar. A técnica foi “inventada” em 1879 por Jean Charlet-Stranton e seus 

companheiros Prosper Payot e Frederic Folliguet, durante a conquista do Petit Dru, 

paredão de rocha que lembra um obelisco, coberto de gelo e neve, perto de Chamonix, 

na França. Descendo depois da conquista do cume, ele descreve os momentos do 

nascimento do Rapel: 

“Eu enrolava a minha corda em volta de uma saliência da montanha e, por 
outro lado, eu a tinha vigorosamente fechada em minha mão, pois se ela 
viesse a escapar de um lado seria retida do outro. Se uma saliência me 
permitia, eu passava a corda dupla em sua volta e lançava à meus dois 
companheiros abaixo as duas pontas que eles deviam ter nas mãos antes 
que eu começasse a descer. Quando eu era avisado que eles tinham as 
pontas da corda em mãos eu começava a deslizar suavemente ao longo da 
rocha segurando firmemente a corda nas duas mãos. Eu era recebido pelos 
meus dois companheiros que deviam me avisar que eu havia chegado a eles, 
pois nem sempre era possível ver o que havia debaixo de mim. Descendo de 
costas eu me ocupava unicamente em segurar solidamente a corda com 
minhas duas mãos, sem ver onde eu iria abordar. Quando chegava perto de 
meus companheiros eu puxava fortemente a corda por uma de suas pontas 
e assim a trazia de volta para mim. Em duas ocasiões nós tivemos que 
renunciar a tentativa de recuperá-la, ela estava presa em fendas nas quais 
penetrou muito profundamente. Neste dois lugares, pude estimar, deixamos 
23 m de corda.(...)”. 

 
Por ser uma atividade de alto risco para os franceses, se viram obrigados a 

trocarem suas cordas feitas de algodão compressado, que muitas vezes não duravam 

e se rompiam facilmente nas arestas vivas, por equipamentos especializados e de alta 

resistência, surgindo assim, algumas empresas pioneiras em matérias de exploração. 

À medida que as explorações e técnicas foram se popularizando, o rapel foi se 

tornando uma forma de atividade praticada nos   finais 

de semana, surgindo assim, novas modalidades. A atividade, porém, é utilizada até 

hoje, profissionalmente, nas forças armadas, para resgates, ações táticas e 

explorações, por ser a forma mais rápida e ágil de ultrapassar algum obstáculo. 

Acredita-se que o rapel surgiu no Brasil com os primeiros espeleólogos, que 

iniciaram a pesquisa e estudo de cavernas no País. Somente nos últimos anos o rapel 

tem sido visto como esporte. Os rapeleiros, como são chamados os seus praticantes, 
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descem cachoeiras, grutas e até prédios utilizando um material específico, que 

garante a segurança e o sucesso da descida. Durante este trajeto, é possível realizar 

algumas manobras na cadeirinha, como balançar e até ficar de cabeça para baixo. 

 

Seção 2 - Técnicas de rapel 

 

Esta técnica surgiu no final do século passado, a partir da necessidade de 

exploradores franceses contratados para pesquisarem canyons e cavernas dos 

Pirineus (cadeia de montanhas que separa o sul da França do norte da Espanha) e 

que se deparavam com situações em que eram obrigados a transpor obstáculos como 

abismos, cachoeiras e pontes. Daquela época até os tempos atuais, essa técnica vem 

sendo aperfeiçoada, à medida em que novos e melhores equipamentos são 

desenvolvidos e normatizados. O rapel, enquanto técnica, é utilizado basicamente por 

três esportes: a escalada, a espeleologia (exploração de cavernas) e o canyoning 

(“rapel em cachoeiras”) e, na área profissional, por militares e socorristas. Para nós, 

bombeiros, representa um meio de acesso ou fuga de um local inóspito. 

 

Rapel militar 

O rapel pode ser feito com ou sem o uso de aparelhos. Em situações em que 

haja uma pequena distância a ser vencida, não havendo aparelhos disponíveis, o 

rapel clássico ou militar pode ser efetuado através de uma laçada da corda em volta 

do próprio corpo, de modo que o atrito criado possibilite o controle da descida. Abaixo 

são descritos os principais métodos ou técnicas de rapel sem o uso de aparelhos. 

 

Rapel Deufer 

 É uma técnica de descida em que o socorrista trabalha sempre com cordas 

duplas. Essas cordas são passadas à frente do corpo e por entre as pernas, em volta 

de um dos membros inferiores, saindo pela lateral do membro escolhido e pela frente 

do corpo, passa em diagonal sobre o peito até o ombro oposto, contornando o pescoço 

e saindo novamente pela frente do corpo, lateralmente ao tronco. O socorrista deve 

manter os chicotes (extremidades livres) sempre à mão, devendo também sempre 

olhar para o objetivo. 
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Figura 2.1 – Rapel Deufer. (Fonte: Comissão) 

 

Observação: essa técnica só é empregada quando se tem que transportar algum 

material às costas. 

Precauções: 

a) nunca solte nenhuma das mãos; 

b) mantenha-se sempre próximo à parede; 

c) para frear, puxe a corda para trás; 

d) a altura máxima para descida, nessa técnica, é de 10 (dez) metros, devido ao 

excessivo desconforto e por comprometer a segurança; 

e) proteja o pescoço do atrito com a corda. 

 

Rapel Trenker 

 É uma variação da técnica Deufer, diferenciando-se desta pela maneira com 

que é feita a passagem final da corda, pois ela terá que passar pelas costas do 

socorrista, ao invés de dar a volta no pescoço, sendo que a pegada na corda também 

é diferente, sendo feita por trás. 
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Figura 2.2 – Rapel Trenker. (Fonte: Comissão) 

Precauções: 

a) nunca solte nenhuma das mãos; 

b) mantenha-se sempre bem próximo à parede; 

c) para frear, puxe a corda para frente; 

d) altura máxima para descida, nessa técnica, é de 10 (dez) metros devido ao 

excessivo desconforto e por comprometer a segurança do socorrista; e 

e) proteja o pescoço do atrito com a corda. 

 

Rapel Dolomiti 

Nessa técnica, utiliza-se sempre a corda dupla que passará entre as pernas e, 

em seguida, sem cruzar no meio das pernas, cada chicote passará por um membro 

inferior subindo e, então, cruzando à frente do peito e passando sobre os ombros 

juntando-os nas costas e uma das mãos segurará as cordas, empunhando-as de 

forma a fazer o freio e a outra mão segurando à altura da face (rosto). Essa mão que 

segura as cordas na altura da face, tem por objetivo manter o equilíbrio do corpo, 

evitando que ele se desloque para trás. 
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Figura 2.3 – Rapel Dolomiti. (Fonte: Comissão) 

 

Rapel com aparelhos 

Para a realização da atividade de rapel são necessários a utilização dos 

seguintes equipamentos: corda, mosquetão, descensor (freio oito, rack, mosquetão 

ou descensores autoblocantes), cadeira, luvas de proteção, auto-seguro e capacete. 

Para a execução da descida, o operador destro deverá segurar o mosquetão na mão 

direita com o polegar no gatilho e indicador no prolongamento do dorso. Em seguida 

o mosquetão deve ser inserido de cima para baixo, girando-o até que a dobradiça 

fique voltada para si e a abertura para cima (o que facilitará a colocação do freio). Se 

a cadeira tiver uma alça vertical (ao invés de horizontal), faça o mesmo, porém 

inserindo o da esquerda para a direita, girando-o até que a dobradiça fique voltada 

para si e a abertura para a esquerda e para cima. 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Conexão correta do Mosquetão. (Fonte: Comissão) 

 

Uso do freio oito 

Com o freio oito clipado ao mosquetão pelo olhal maior, faça uma alça, com o 

chicote para a direita (destro). Passe a alça, de cima para baixo, pelo olhal maior e 

envolva o olhal menor com alça formada. Gire o freio 8 em 180º até que o olhal menor 
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fique voltado para o socorrista. Retire o oito do mosquetão e clipe o olhal menor ao 

mosquetão para então travá-lo. 

   

   

Figura 2.5 – Uso do freio Oito. (Fonte: Comissão) 

 

Uso do descensor rack 

Libere as barras e entrelace a corda, sucessivamente, por cima e por baixo, 

observando-se as canaletas existentes nos dois primeiros cilindros, que servem de 

guia na colocação da corda. Esteja atento para que a barra maior fique do mesmo 

lado da mão de comando da descida. Clipe o rack à cadeira e, em seguida, abra as 

barras para a passagem da corda. Inicie a passagem da corda observando o sulco 

existente nas barras. Envolva as barras, alternadamente, no sentido de travamento. 

Quanto maior o número de barras envoltas, maior o atrito e menor a velocidade de 

descida. 

    

Figura 2.6 – Uso do Rack. (Fonte: Comissão) 
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Uso de descensores autoblocantes 

Descensor autoblocante ID 

Com o descensor autoblocante clipado ao mosquetão, aperte a “patilha” na 

placa e gire a placa em sentido horário para abri-la. Em seguida, pegue o cabo e 

coloque-o no descensor, de forma que o sentido do cabo que vem do ponto de 

ancoragem seja o primeiro a ser introduzido no descensor. Realize o contorno das 

peças no interior do descensor com o cabo, conforme o sentido aparelho (assemelha-

se com o desenho das curvas da letra “S”), de forma que o chicote do cabo fique para 

a mão direita.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Uso do ID. (Fonte: Comissão) 

 

Uso do mosquetão como freio 

Caso o operador do rapel for destro, este deverá passar o chicote da corda por 

trás do firme abraçando-o. O procedimento é similar com a execução do nó volta do 

fiel pelo seio, sem a passagem da última volta. Em seguida, é clipado o mosquetão 

entre estas voltas realizadas. 
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Figura 2.8 – Uso do UIAA. (Fonte: Comissão) 

 

Fixação do freio e travamento do mosquetão 

Após a passagem da corda pelo freio, fixe-o à cadeira fechando e travando o 

mosquetão, atentando-se para girar a rosca da trava até encostá-la, sem aplicar força 

excessiva. No caso do rack, ele já estará anteriormente conectado à cadeira através 

do mosquetão, pois sua configuração permite a passagem da corda sem que seja 

necessário desclipá-lo da cadeira. 

Procedimentos de segurança: 

Orienta-se que o último passo do processo de equipagem seja o calçamento 

das luvas, pois sua utilização anterior poderá comprometer o tato e a maneabilidade 

dos equipamentos. Após completar o processo de equipagem, cheque, passo a 

passo, cada ação, repetindo em voz alta os seguintes passos: 

1º - Cabo Fulano de tal checando equipamento! 

2º - Capacete na cabeça, jugular travada! 

3º - Cabo no oito! 

4º - Oito no mosquetão! 

5º - Mosquetão travado e invertido! 

6º - Luvas calçadas! 

7º - Minha segurança pronta! 

8º -  Atenção segurança! 

A segurança de solo será realizada por outro integrante da guarnição, sendo 

responsável pela segurança durante a descida. Para   tanto, deverá manter-se   com   

as mãos à   altura   do   tronco, com olhar atento para cima, aplicando tensão à corda 

em caso de qualquer eventualidade, o que irá interromper a descida, assumindo o 

comando da descida. 
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Seção 3 - Execução do Rapel 

 

Descida 

a) O chicote da corda deverá estar afastado do solo, cerca de 50cm; 

b) Antes de iniciar o rapel, confira seu equipamento e os Procedimentos até então 

realizados, alertando o segurança de solo; 

c) Atente-se para evitar a formação do nó boca de lobo, durante a saída (quando 

utilizar o aparelho oito convencional); 

d) Desde a saída e, durante a descida, mantenha a mão de comando sob a coxa, 

entre a rótula e a pelve. Enquanto a corda permanecer tesada (tensionada), o 

executante não descerá. A outra mão poderá ficar apoiada na corda, acima do oito, 

jamais sobre ele. As duas mãos trabalham em conjunto uma servindo de guia e apoio, 

outra no comando da descida; 

e) Atente para posição da mão de comando para que a corda não queime a cadeira; 

f) O rapel não deve ser iniciado através de um salto brusco, devendo-se evitar 

freadas súbitas durante a descida, com o objetivo de não sobrecarregar as 

ancoragens; 

g) O tronco deverá permanecer distante da corda e a cabeça, a roupa e o cabelo 

longe dos aparelhos utilizados na descida; 

h) Para manter uma posição estável, deve-se apoiar a planta dos pés na parede, em 

uma posição semi-sentada, mantendo os pés afastados entre si; 

i) Mantenha o tronco afastado da corda e apoie a planta dos pés na parede, em uma 

posição semi-sentada; 

j) Deve-se visualisar a direção de descida, olhando por cima do ombro da mão de 

comando, de maneira a observar possíveis obstáculos durante o percurso (janelas, 

beirais, arbustos, pedras, etc); 

k) Aliviando-se a tensão do chicote, o processo de descida é iniciado, através do 

deslizamento da corda no aparelho descensor. A descida é feita caminhando-se pela 

ou através de saltos (lances); 

l) Ao final da descida, na chegada ao solo, flexione as pernas para facilitar a soltura 

do equipamento e a liberação da corda, saindo debaixo da área de descida. 
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Sistemas de Travas 

Existem vários tipos de travas que podem ser realizadas para interromper ou 

assegurar a descida, entretanto, serão abordadas neste manual as mais usuais, 

simples e seguras. Há diversas razões para se fazer uma trava, como a necessidade 

do bombeiro estar com as duas mãos livres para realizar um procedimento, a 

conversão de um sistema de descida para içamento, ou vice-versa, entre outras. 

 

Trava do oito 

Eleve a mão de comando, mantendo a corda tesada, fazendo uma trajetória 

circular imaginária. Segure então a corda com a mão de apoio para completar a 

trajetória, posicionando o chicote entre o vivo e a peça oito, puxando-o para baixo com 

as duas mãos, para realizar a primeira trava. Em seguida, faça uma alça passando-a 

por dentro do mosquetão, repetindo a sequência anterior, a fim de realizar uma 

segunda trava, finalizando o procedimento. Para desfazer a trava, repita as ações em 

ordem contrária, prestando especial atenção no momento de desfazer a última trava 

com segurança. 

    

Figura 3.1 – Trava do Oito. (Fonte: Comissão) 

 

Trava do oito de resgate 

Após realizar a primeira trava, conforme anteriormente descrito, ao invés de 

passar o chicote pelo mosquetão, passe-o pelas orelhas para então executar a 

segunda trava, finalizando o procedimento. 
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Figura 3.2 – Trava do oito de resgate. (Fonte: Comissão) 

 

Trava do rack 

Para realizar a trava com o aparelho rack, passe o chicote pelo primeiro barrete 

e, em seguida, passe uma alça por dentro do mosquetão, arrematando o vivo com um 

pescador simples, acima do freio. 
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Figura 3.3 – Trava do Rack. (Fonte: Comissão) 

 

Trava do meia volta do fiel 

Quando o mosquetão for utilizado como freio, realize a trava fazendo o nó de 

mula e arremate com pescador simples. 

    

    

Figura 3.4 – Trava Meia volta do fiel (Fonte: Comissão) 
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Seção 4 - Variações do Rapel 

 

Rapel positivo 

Descida realizada com o apoio dos pés em uma parede. 

 

Rapel negativo 

    

Figura 4.1 – Rapel Positivo. (Fonte: Comissão) 

 

Realizado sem o apoio dos pés, em vão livre. 

 

   

Figura 4.2 – Rapel Negativo. (Fonte: Comissão) 

 

Rapel auto-assegurado 

Em situações onde não haja um bombeiro no solo, para fornecer segurança à 

descida de rapel, como por exemplo, no caso onde o bombeiro é o primeiro a descer 

em um abismo, o próprio executante pode fazer sua segurança, prussicando a corda 
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com um cordim ancorado à sua cadeira, arrastando-o durante a descida, devendo 

estar atento para evitar o travamento indesejado e preparado para retomar a descida, 

através de “auto- resgate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Rapel auto-assegurado. (Fonte: Comissão) 

 

Rapel auto-resgate 

No caso do cordim travar inadvertidamente, o bombeiro poderá retomar o rapel 

de duas formas: após efetuar a trava do oito, o bombeiro faz uma pedaleira instalando 

um cordim para aliviar seu peso e liberar o cordim de seu auto-seguro, ou fazer uma 

azelha como pedaleira, desfazer a trava e retomar a descida. Quando utilizar esta 

técnica, o bombeiro deve atentar para uma descida lenta e contínua, pois uma descida 

rápida poderá queimar a capa do cordim. 

 

Figura 4.4 – Rapel auto-resgate. (Fonte: Comissão) 
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Rapel guiado 

Utilizado para desviar a trajetória da descida de obstáculos. Para tanto, 

utilizam-se duas cordas, uma para o freio (a de descida) e outra para a guia, clipando 

a ela um mosquetão ou polia. 

   

Figura 4.5 – Rapel guiado. (Fonte: Comissão) 

 

Rapel ejetável 

Esta técnica diz respeito à forma como é realizada a ancoragem, na qual se 

permite a recuperação da corda. Utiliza-se este método em situações em que seja 

necessário recolher a corda para utilizá-la em um outro lance de descida ou mesmo 

porque não seja razoável deixá-la naquele local, (empregada em ambientes rurais e 

em cortes de árvore, por exemplo). Para este tipo de rapel, deve-se permear a corda, 

fazer uma alça com um oito duplo ou nove em um dos chicotes e fixar um mosquetão. 

Envolva então o ponto de ancoragem e clipe o outro chicote por dentro do mosquetão. 

Ao término da descida, que deverá ser feita pelo chicote contrário ao que foi feito o 

"nó", recolha o outro chicote. 

    

Figura 4.6 – Rapel guiado. (Fonte: Comissão) 
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Rapel debreável 

Esta técnica refere-se a um tipo de ancoragem efetuada através do nó dinâmico 

(meia volta do fiel), utilizada para gerenciamento de atrito, ou seja, em ambientes, 

normalmente rurais, em que não seja possível proteger a corda em toda sua extensão. 

Executa-se uma ancoragem em um mosquetão com uma meia volta do fiel, bloqueado 

por nó de mula e arremate com pescador simples, liberando-se um metro a cada 

descida. Desta forma a possibilidade de sobrecarga de um único ponto é reduzida. 

 

Rapel do Helicóptero 

A descida de rapel do helicóptero deverá ser feita por dois bombeiros, um de 

cada lado, em sincronismo, para evitar a desestabilização da aeronave. Aquele que 

sai com o chicote pela sua própria mão de comando (destro, saindo pelo lado direito 

da aeronave) tem sua saída favorável, bastando projetar-se para o lado externo da 

aeronave. Para posicionar-se no esqui da aeronave, a mão de comando já deve estar 

sob a coxa, mantendo a corda tesada. Coloca-se o pé sobre o apoio intermediário do 

esqui e, simultaneamente, faz-se uma rotação de 90º para, em seguida, colocar o 

outro pé diretamente no esqui, ficando de frente para a aeronave. Já sobre o esqui, 

deve-se manter uma abertura suficiente entre as pernas para dar estabilidade ao 

bombeiro. Estando prontos, ambos deverão pagar corda até que pernas fiquem 

paralelas ao solo para, simultaneamente, continuarem a descida flexionando os 

joelhos, até estarem abaixo da aeronave, efetuando um pêndulo. Após a inversão, 

deverão tirar os pés dos esquis da aeronave para então iniciarem a descida, em rapel 

negativo, de forma contínua e sem freadas súbitas (trancos). 

 

Seção 5 - Salvamento com cabos aéreos  

 

Noções Básicas 

Os salvamentos em locais elevados podem ser realizados com o uso de cabos 

aéreos, os quais, de forma geral, são tensionados de um local a outro (prédio a prédio 

ou prédio ao solo), com o objetivo de proporcionar uma via emergencial de escape 

para as vítimas. 

Sua execução se dá com o posicionamento de uma equipe precursora ou um 

bombeiro que se deslocará, utilizando os recursos necessários (escalada, aeronaves, 

escadas internas ou externas, etc.), para o ponto onde será ancorado a corda ou cabo 
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aéreo. No local, além da ancoragem, executará a equipagem das vítimas para a 

execução da travessia. Em casos extremos, poderá ser lançado um cabo ou uma 

corda fina, no ponto em que a vítima se encontre, a fim de que ela mesma execute a 

ancoragem. Devido a inúmeros fatores como: estado de pânico, ausência de 

conhecimentos técnicos ou habilidade manual, são remotas as possibilidades de que 

a vítima consiga “por si” um bom resultado. 

Próximo passo será enviar uma retinida ou similar até o ponto onde existam 

vítimas (arremesso manual). Estabelecido o primeiro acesso com a retinida, o 

bombeiro deve puxá-lo, amarrando à corda que será realizada a travessia. Em 

seguida, o bombeiro que tiver fixado a corda para travessia, juntamente com a 

guarnição e os demais bombeiros no outro prédio, ou no solo, farão a sua ancoragem 

e tracionamento. 

Estando o cabo tracionado e verificada a sua confiabilidade, dois bombeiros 

executarão a travessia levando consigo os demais equipamentos necessários para a 

montagem da travessia das vítimas. Em seguida, deve ser montado o sistema de 

travessia das vítimas, constando: 01 (uma) patesca, 03 (três) mosquetões, 02 (duas) 

seções de fitas tubulares. Além da patesca, apoiada no cabo de travessia, existe um 

sistema de segurança que deve correr sempre por trás da patesca e a fita que o 

sustenta estar com uma folga em relação a da patesca. A travessia da vítima será 

executada com a sua equipagem e de acordo com o processo seletivo de prioridade. 

 

Métodos de Retiradas de Vítimas com Uso dos Cabos Aéreos 

Basicamente, a retirada de vítimas pela face externa de edificações elevadas 

será executada de duas formas ou métodos: plano diagonal, plano horizontal, plano 

em “V” e plano vertical em pêndulo. Com segurança, técnica deve ser executada com 

no mínimo 6 (seis) bombeiros militares e utilizando os seguintes equipamentos: 01 

(um) cabo guia de 4mm a 6mm; 01 (uma) corda de poliamida de 11mm para travessia; 

cintos-cadeira de acordo com o número de vítimas; 01 (uma) patesca leve; 10 (dez) 

mosquetões; 04 (quatro) fitas tubulares de 4m e 1,5m; 1 (uma) alavanca; 01 (um) 

megafone; 02 (dois) rádios portáteis. 
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Seção 6 - Planos de trabalho 

 

Plano Inclinado 

O sentido de retirada das vítimas deve ser da parte mais alta para a parte mais 

baixa (descida), observando-se, em alguns casos, ter de ser executado em sentido 

contrário (subida). Em ambas as situações, devem ser evitadas grandes inclinações, 

visto que a força da gravidade tornará difícil o controle das descidas e em 

contrapartida um grande esforço nas subidas. 

 

Plano Horizontal 

Figura 6.1 – Descida de vítima em plano inclinado (Fonte: Comissão) 

 

Empregada na travessia entre dois pontos situados na mesma cota, sendo 

utilizada nesse plano a tirolesa. No plano inclinado, a vítima será controlada pela 

extremidade do cabo guia, enquanto que no plano horizontal, a vítima estará fixa ao 

meio do cabo guia. 
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Plano em V 

Essa técnica visa o resgate de pessoas localizadas em locais cuja altura seja 

em torno de 15 metros. São necessários pelo menos 6 (seis) bombeiros, 01 (uma) 

corda dobrada, para que os chicotes atinjam o solo, cintos-cadeiras de acordo com a 

quantidade de vítimas, 01 (um) mosquetão e luvas para os operadores do sistema. A 

execução das operações inicia-se com dois bombeiros subindo até o ponto de perigo 

onde se encontram as vítimas, com a corda dobrada para executar a sua ancoragem 

e lançar as extremidades para baixo. Os bombeiros que estão no solo, de posse das 

extremidades da corda, os guarnecerão (dois em cada extremidade) de forma a ser 

formado um plano inclinado com os dois chicotes. Após a montagem do sistema, os 

bombeiros que se encontram no ponto superior colocam a vítima na corda, 

devidamente equipada. Essa operação deve ser efetuada da seguinte maneira: com 

a vítima em posição de segurança, os bombeiros devem acoplar o mosquetão na 

corda, de maneira a envolver as duas partes da corda. Os bombeiros no solo que 

guarnecem os cabos, devem abrir os mesmos de forma a efetuar um ângulo que 

facilite a descida gradativa da vítima. 

 

Plano Vertical com Pêndulo 

Utilizando-se um conjunto de descida com trava de salvação ou oito, o 

bombeiro executará a descida até o nível onde se encontra a vítima. Deve ser 

observado o melhor lado para se executar o pêndulo, de preferência para o lado 

oposto à mão que segura o cabo de descida. Através de movimentos pendulares, o 

bombeiro irá alcançar o ponto onde se encontra a vítima. Para a execução desses 

movimentos, o bombeiro utilizará as pontas dos pés, flexionando as pernas. Ao atingir 

o ponto onde se encontra a vítima, esta será resgatada por um sistema de descida 

em dupla, no qual o resgatado será acoplado ao cabo do bombeiro. 

 

Seção 7 - Resgate de vítimas com conjuntos de descidas 

 

Os conjuntos de descida são compostos por diversos equipamentos, com a 

finalidade de salvaguardar as pessoas em pontos elevados, facilitando a sua descida 

por meio de uma via de sustentação (uma corda). Estes conjuntos são compostos 

pelos seguintes equipamentos: 50 metros de corda (10 mm a 12 mm), cinto-cadeira 

ou boudrier, mosquetões, luvas e freios de descida (trava de salvação, oito, manhone, 
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famau e mosquetão). 

Estes conjuntos funcionam acoplando-os aos freios de descida, após terem 

sido colocados numa corda. Diversas situações exigem que se chegue até as vítimas 

partindo-se de pontos superiores, principalmente, nos casos de tentativa de suicídio, 

quando a abordagem deve ser a mais rápida e silenciosa possível. 

O primeiro passo para a utilização de um conjunto de descida é executar uma 

amarração (ancoragem) segura e confiável. Uma vez definido o ponto de ancoragem, 

deve-se evitar o atrito do cabo com arestas vivas, revestindo-a nesses pontos com 

pequenas seções de mangueira. É importante observar o perfeito enrolamento da 

corda, a fim de se evitar que ele venha a se embaraçar quando arremessado para 

baixo. 

A amarração deve ser testada pelo bombeiro que irá efetuar a descida, antes 

de iniciá-la. Para iniciar a descida, o bombeiro manuseará a corda com a mão de maior 

habilidade, permitindo que o mesmo deslize pelo respectivo freio de descida. 

Estes conjuntos de descida diferenciam-se pelo tipo de freio a ser empregado, 

possuindo algumas particularidades operacionais, as quais são: 

 

Descidas com Vítima 

Descidas com vítima são técnicas de salvamento em altura em que o socorrista 

ou equipe realiza a descida de uma vítima de certa altura, devido a alguma 

adversidade. São exemplos de situações de descida com vítimas, as pessoas presas 

em diversos ambientes elevados, como edificações, patamares de prédios, telhado 

de casas, torres, dentre outros locais elevados, que podem necessitar de socorro e, 

estando conscientes, podem, inclusive, contribuir para o salvamento. Nesta seção 

elucidaremos algumas técnicas de descida com vítima, como por exemplo: meia 

blocagem com descensor oito, dupla passagem no descensor oito, método alpinista, 

método bombeiro-vítima, utilização do sistema vertaco, descida com vítima utilizando 

os equipamentos ID e Stop, utilização de ancoragens debreáveis (freio oito, ID, rack, 

dentre outros equipamentos fixos, como uma ancoragem reversível) para descer 

vítimas. 

 

Método Meia Blocagem e Dupla Passagem 

O objetivo desta técnica é realizar a descida Socorrista/vítima, gerando um 

maior atrito no sistema de descida, possibilitando aumentar a carga, que será a adição 
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de uma vítima, garantindo ao socorrista pleno controle da frenagem durante a 

descensão. A diferença básica entre essas técnicas está na passagem da corda pelo 

descensor tipo oito. 

Materiais específicos: 

- 01 cordão umbilical (formado por 03 mosquetões ligados); 

- 01 mosquetão + 01 descensor oito. 

 

Procedimentos: 

1º) Realizar a passagem no aparelho freio oito executando a meia blocagem, para a 

descida denominada Meia Blocagem. Nesta técnica, tomando como base a passagem 

simples no aparelho freio oito, temos que a passagem da corda no descensor oito 

deverá ser feita para a mão de comando oposta à utilizada normalmente pelo 

socorrista, já que, quando for executada a meia blocagem, o vivo do cabo se inverterá; 

2º) Realizar a dupla passagem no descensor oito para a descida denominada Dupla 

Passagem. Para melhor controle, o socorrista pode posicionar a mão de comando 

com a palma voltada para sua face; 

3º) Independentemente de qual das duas técnicas for escolhida, o socorrista deve 

clipar seu cordão umbilical na vítima. Para maior segurança, liga-se o longe do 

socorrista na vítima; 

4º) O socorrista deve posicionar a vítima entre suas pernas e, durante a descida, 

atentar-se em proteger a vítima de obstáculos e também de abrasões no descensor e 

mosquetões de seu cinto, que aumentam a temperatura durante a descida. Para 

proteção da vítima o socorrista deve utilizar a mão de posicionamento e as pernas. 

 

Meia blocagem 

   

Figura 7.1 – Meia blocagem (Fonte: Comissão) 
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Dupla passagem 

 

   

Figura 7.2 – Dupla passagem (Fonte: Comissão) 
 

Método Alpinista 

Esta técnica se baseia em realizar a descida Socorrista/vítima com maior 

mobilidade, sem o cordão umbilical, utilizando dois descensores tipo oito, um para a 

vítima e outro para o socorrista, garantindo ao socorrista um controle da frenagem 

durante a descensão. 

 

Materiais específicos: 

- 04 mosquetões; 

- 02 descensores tipo oito; 

- 01 anel de fita (120cm); 

- 01 anel de fita (80 cm) ou longe maior. 

 

Procedimentos: 

1º) Realizar a montagem do descensor tipo oito para vítima na corda, no sentido 

inverso da mão de comando do socorrista, ligar a vítima ao descensor por meio de um 

anel de fita (120 cm), conectando o anel de fita no mosquetão ligado ao descensor e 

ao ponto de suspensão da vítima; 

2º) Realizar a montagem do descensor tipo oito para o socorrista na corda abaixo do 

sistema montado para a vítima, executando a passagem para rapel simples em  outro 

descensor tipo oito, ligado diretamente no ponto de suspensão do socorrista. O 

socorrista realiza esta passagem de acordo com sua mão de comando; 

3º) Conectar o anel de fita (80 cm) ou o longe maior ligado em seu ponto de suspensão 

e ao descensor oito da vítima objetivando o “arraste” da vítima, proporcionando a 
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descida socorrista/vítima; 

4º) Realizar a descida com a vítima, tendo a vantagem de poder movimentá-la durante 

a descida de modo a facilitar a transposição de obstáculos até a chegada ao solo. 

    

    

Figura 7.3 – Método alpinista. (Fonte: Comissão) 

 

Método Bombeiro-Vítima 

Nesta técnica realiza-se a descida Socorrista/vítima sem que o socorrista fique 

em contato com a vítima durante a descida, permitindo que o bombeiro chegue ao 

solo primeiramente, reconhecendo os possíveis riscos e controlando, posteriormente, 

a descida da vítima até o solo, utilizando dois descensores tipo oito, um para a vítima 

e outro para o socorrista. 

 

Materiais específicos: 

- 04 mosquetões; 

- 02 descensores tipo oito; 

- 01 anel de fita (120 cm). 

 

Procedimentos: 

1º) Proceder a montagem do sistema de descida semelhante ao feito no método 
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alpinista, com exceção da inserção do longe ou anel de fita para arraste do sistema 

da vítima; 

2º) Realizar a descida fazendo o reconhecimento da via, dos obstáculos e do terreno, 

para posterior controle da descida da vítima até o solo; 

3º) Controlar a descida da vítima, aliviando a tensão na corda, de forma suave, para 

manter a segurança durante a descida da vítima com a vantagem de poder guiar e 

direcioná-la, desviando de obstáculos durante a descida até o solo; 

 

Observações: 

1) Para utilização desta técnica, aliada à técnica do método alpinista, basta realizar 

uma blocagem completa durante a descida (no ponto em que se deseja deixar a vítima 

suspensa) e, posteriormente, puxar para baixo o descensor oito ligado à vítima, 

aliviando o elo de arraste, que poderá ser retirado. Feito isto, o bombeiro desfaz a 

blocagem e passa a executar a técnica do método Bombeiro-Vítima; 

2) As duas técnicas citadas podem ser executadas com vítima em prancha longa ou 

maca apropriada. 
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Figura 7.4 – Método bombeiro-vítima. (Fonte: Comissão) 

 

Utilização do Sistema Vertaco 

O objetivo desta técnica consiste em aplicar atrito ao sistema de descida para 

facilitar seu comando, retirando carga de sua mão de comando além de diminuir 

também a carga transferida diretamente no descensor utilizado. 

 

Materiais específicos: 

- 01mosquetão. 

 

Procedimentos: 

1º) Inserir um mosquetão no ponto de posicionamento do cinto de resgate do lado da 

mão de comando do bombeiro; 

2º) Passar o vivo do cabo pelo mosquetão inserido; 

3º) Para executar a descida o socorrista deve voltar a palma de sua mão para sua 

face levantando o vivo da corda, fazendo com que o cabo passe atritando no 

mosquetão. 

 

Observação: 

O mosquetão também pode ser inserido no ponto de suspensão do cinto de 

resgate. 
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Figura 7.5 – Sistema vertaco. (Fonte: Comissão) 

 

Uso de Equipamentos Autoblocantes 

Nesta técnica realiza-se descidas socorrista/vítima com os diversos 

equipamentos de descensão encontrados no mercado, como o aparelho ID, STOP, 

Lory, Spider, dentre outros. É importante observar que cada equipamento possui sua 

particularidade que deve ser seguida de acordo com seu guia. 

 

Materiais específicos 

- 01 equipamento utilizado com conector (mosquetão); 

- 01 cordão umbilical; 

- 01 mosquetão para sistema vertaco. 

 

Procedimentos: 

1º) Montar o equipamento na corda, seguindo as particularidades de cada aparelho, 

utilizar o sistema vertaco para facilitar a frenagem e diminuir a carga transferida ao 

equipamento; 

2º) Fazer a conexão vítima/socorrista através do cordão umbilical, podendo-se usar o 

longe do socorrista ligado à vítima para aumentar a segurança; 

3º) Realizar a descida, o posicionamento da vítima será o mesmo executado no 

método meio blocagem e dupla passagem. 

 



270 
 

    

Figura 7.6 – Utilização de equipamentos autoblocantes. (Fonte: Comissão) 

 

Descida de Vítima Através de Ancoragem Debreável 

Possibilita montagem de um Sistema de Ancoragem Seguro (SAS) que pode 

ser reversível, ou seja, é feita a partir de uma amarração ou passagem da corda em 

equipamento que permite o deslocamento de carga no sentido de subida ou descida. 

 

Materiais específicos: 

- 02 mosquetões; 

- 01 equipamento escolhido (aparelho oito, aparelho ID, STOP, Rack, dentre outros). 

 

Procedimentos: 

1º) Estabelecer a ancoragem com sistema Debreável, que pode ser um nó (UIAA, 

coração, etc.) ou poderá ser utilizado um equipamento (descensor oito, aparelho ID, 

STOP, dentre outros); 

2º) Fazer um nó de alça para ser aplicado à vítima ou socorrista/vítima ou ainda em 

prancha longa/maca (com ou sem socorrista); 

3º) Comandar a descida da vítima, podendo fazer o uso de cabos guias, com 

bombeiros ao solo para retirar a vítima de obstáculos durante a execução da  

descida. 

 

Observação: 

Quando a equipe decidir utilizar equipamentos (como ID e STOP) ou fizer a 

descida da vítima acompanhada por um socorrista, é necessário a utilização do 

sistema Vertaco (para equipamentos) ou meia blocagem (no caso do aparelho freio 

oito). 
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Figura 7.7 – Descida de vítima com aconragem debreável. (Fonte: Comissão) 

 

Seção 8 - Resgate de vítimas 

 

Noções Gerais 

O resgate de vítimas é a intervenção executada em cordas, feita pelo socorrista 

munido de equipamentos utilizando técnicas específicas, com intuito de realizar o 

salvamento de pessoas. São exemplos de situações de resgate de vítimas as pessoas 

presas ou suspensas em cordas situadas em diversos ambientes, como edificações, 

cachoeiras, cavernas dentre outros locais elevados, que podem necessitar de socorro, 

e estando consciente podem, inclusive, contribuir para o salvamento. No caso de uma 

vítima inconsciente, ela se posiciona na cadeirinha ou cinto, ficando de cabeça para 

baixo, podendo, no período máximo de 15 minutos, ir a óbito, por conta da dificuldade 

na circulação do corpo, situação denominada síndrome de arnês ou do cinto. 

Desta forma, este capítulo trará uma serie de técnicas de resgate, fornecendo 

ao especialista em salvamento em altura várias possibilidades de ação, procurando 

abranger o maior número de situações que possam ocorrer e que  tenham aplicações 

de técnicas de resgate nas vítimas, como: Resgate de Vítima em Cabo Paralelo com 

Balancinho, Variações de Resgate de Vítima em Cabo Paralelo com Balancinho, 

Resgate de Vítima em Cabo Paralelo com Corte de Cabo, Resgate de Vítima em Cabo 

Paralelo com Corte de Cabo usando ID, Resgate de Vítima com “Valdostan”, Resgate 
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de Vítima com Corte de Cabo no mesmo Cabo, Resgate de Vítima com Método Croll 

contra Croll, Resgate de Vítima em Comando Craw – Elevador no Fracionado, 

Balanço Espanhol, Sistema em V/Sistema em X. 

 

Resgate de Vítima em Cabo Paralelo com Balancinho/ Anel de Fita  

Possibilita realizar o resgate da vítima quando houver acesso a vítima através 

de um cabo paralelo e independente. 

 

Materiais específicos 

- 01 cordão umbilical; 

- 01 blocante de punho com 01mosquetão; 

- 01 anel de fita (120 cm) com 01mosquetão; 

 

Procedimentos: 

1º) Acessar a vítima posicionando um pouco acima da mesma. Para evitar o 

distanciamento da vítima, o socorrista utiliza-se o longe clipado ao cabo da vítima para 

manter esta aproximação; 

2º) Realizar a blocagem completa, após posicionamento, para ter livres as mãos e os 

pés; 

3º) Ligar-se à vítima por meio de um cordão umbilical. Utiliza-se um longe de 

segurança do bombeiro na vítima para aumentar a segurança durante a operação;  

4º) Elevar as pernas da vítima com o objetivo de aliviá-las e, conseqüentemente, evitar 

a síndrome de arnês; 

5º) Colocar blocante de punho com mosquetão no cabo da vítima ou no cabo do 

próprio socorrista; 

6º) Passar o anel de fita (120 cm) pelo mosquetão, que está clipado ao blocante de 

punho, clipando uma das extremidades no ponto de suspensão da vítima; 

7º) Pisar (“pedalar”) na extremidade livre do anel de fita, elevando a vítima. Com a 

mão, oposta ao pé que está fazendo a manobra, o socorrista auxilia na elevação da 

vítima; 

8º) Retirar a vítima do sistema em que esteja presa, pois o mesmo ficará folgado, o 

que permite sua passagem para o sistema do socorrista; 

9º) Recolher todo o material para então realizar a descida com a vítima no sistema do 

socorrista, de maneira segura e conforme o descensor que o socorrista estiver 
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utilizando (uso do sistema Vertaco e/ou meia blocagem para descensor tipo oito). 

    

    

    

 

 

 

Figura 8.1 – Balancinho com anel de fita (Fonte: Comissão) 
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Resgate de Vítima em Cabo Paralelo com Balancinho / Polia Radial 

 

Este método facilita o resgate de vítima em cabo paralelo com balancinho no 

procedimento de “pedalar” para folgar a vítima no sistema, com emprego da polia 

radial. 

 

Materiais específicos: 

- 01 cordão umbilical; 

- 01 blocante de punho com 01mosquetão; 

- 01 cabo da vida; 

- 01 polia radial 

 

Procedimentos: 

1º) Inserir pelo seio um cabo com duas alças, uma em cada extremidade, em uma 

polia radial que será clipada no blocante de punho situado em uma das linhas e acima 

da vítima, substituindo o procedimento utilizado com anel de fita; 

2º) Acessar a vítima posicionando um pouco acima da vítima, realizando parte dos 

procedimentos da técnica de cabo paralelo com balancinho; 

3º) Clipar o seio do cabo utilizado no ponto de suspensão da vítima; 

4º) “Pedalar” utilizando os dois pés para suspender a vítima, passando-a para o 

sistema do socorrista, o resgate é facilitado uma vez que pisando nas alças utilizando 

o sistema de multiplicação de força suspende a vítima com mais facilidade folgando o 

sistema sem a necessidade de muito esforço; 

5º) Realizar o restante do procedimento para descida com vítima.  

 

Resgate de Vítima em Cabo Paralelo com Balancinho/Grigri 

Esta técnica facilita o resgate de vítima em cabo paralelo com balancinho no 

procedimento de “pedalar” para folgar a vítima no sistema, com emprego do aparelho 

Grigri. 

 

Materiais específicos: 

- 01 cordão umbilical; 

- 01 blocante de punho com 01mosquetão; 

- 01 cabo da vida; 
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- 01 aparelho Grigri 

 

Procedimentos: 

1º) Inserir um Grigri no mosquetão ligado ao blocante de punho situado em uma das 

linhas e acima da vítima; passando um cabo da vida com um mosquetão em uma 

extremidade e duas alças na outra, substituindo o procedimento utilizado com anel de 

fita; 

2º) Acessar a vítima posicionando um pouco acima da vítima, realizando parte dos 

Procedimentos da técnica de cabo paralelo com balancinho; 

3º) Clipar o seio do cabo utilizado no ponto de suspensão da vítima; 

4º) “Pedalar” utilizando os dois pés para suspender a vítima, passando-a para o 

sistema do socorrista, o resgate é facilitado uma vez que pisando nas alças e 

suspendendo a vítima, folga o sistema sem a necessidade de manter o esforço 

efetuado pelo socorrista com as pernas para liberar a vítima; 

5º) Realizar o restante do procedimento para descida com vítima. 

 

Resgate de Vítima em Cabo Paralelo com Corte de Cabo 

Possui o objetivo de resgatar a vítima quando houver a possibilidade de 

acessar a mesma através de um cabo paralelo e independente, utilizando o descensor 

tipo oito. 

 

Materiais específicos:  

- 01 cordão umbilical; 

- 01 canivete. 

- 01 descensor tipo oito 

 

Procedimentos: 

1º) Acessar a vítima posicionando um pouco acima da vítima. Para evitar o 

distanciamento da vítima o socorrista utiliza-se o longe clipado ao cabo da vítima para 

manter esta aproximação; 

2º) Realizar a blocagem, após posicionar, para ter livres as mãos e pés; 

3º) Ligar-se a vítima por meio de um cordão umbilical. Utiliza-se um longe de 

segurança do bombeiro na vítima para aumentar a segurança durante a operação;  

4º) Elevar as pernas da vítima com o objetivo de aliviá-las e, consequentemente, evitar 



276 
 

a síndrome de arnês; 

5º) Realizar o corte do cabo da vítima, atentando por fazer este corte acima da cabeça; 

6º) Com a vítima no sistema do socorrista, este deve então realizar a descida; 

7º) A descida deve ser executada de maneira segura e conforme o descensor que o 

socorrista estiver utilizando (uso do sistema Vertaco e/ou meia blocagem para 

descensor tipo oito). 

 

Resgate de vítima em cabo paralelo com corte de cabo utilizando ID 

Esta técnica realiza o resgate da vítima quando houver a possibilidade de 

acessar a vítima através de um cabo paralelo e independente, utilizando o aparelho 

ID. 

 

Materiais específicos: 

- 01 Descensor ID; 

- 01 cordão umbilical; 

- 01canivete. 

 

Procedimentos: 

1º) Montar o aparelho ID na corda e acessar a vítima posicionando um pouco acima 

da vítima. Para evitar o distanciamento da vítima o socorrista utiliza-se o longe clipado 

ao cabo da vítima para manter esta aproximação; 

2º) Realizar a blocagem. O aparelho ID permite que o socorrista se mantenha blocado 

colocando sua manopla na posição de block; 

3º) Elevar as pernas da vítima com o objetivo de aliviá-las e, consequentemente, evitar 

a síndrome de arnês; 

4º) Ligar-se a vítima por meio de um cordão umbilical. Utiliza-se um longe de 

segurança do bombeiro na vítima para aumentar a segurança durante a operação;  

5º) Realizar o corte do cabo da vítima, atentando por fazer este corte acima da cabeça. 

O socorrista deve posicionar suas pernas abaixo das axilas da vítima para amortecer 

a queda; 

6º) Com a vítima no sistema do socorrista, este deve desfazer o block e então realizar 

a descida. 
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Figura 8.2 – Corte de cabo em cabo paralelo com ID. (Fonte: Comissão) 

 

Resgate de Vítima com “Valdostan” 

Esta técnica consiste no resgate da vítima no mesmo cabo da vítima, que estará 

tensionado, e partindo de posição superior a vítima. 

Materiais específicos 

- 01 anel de fita (120cm); 

- 01 longe maior; 

- 03 mosquetões. 

 

Procedimentos: 

1º) Realizar a confecção do nó Valdostan no cabo tensionado com anel de fita (120 

cm); 

2º) Clipar as duas alças do nó por meio de 02 mosquetões no ponto de suspensão do 

socorrista; 

3º) Executar a descida até a vítima, deixando a base do nó distante cerca de 50 cm; 

4º) Passar o longe maior pelo mosquetão que está diretamente ligado no nó Valdostan 

e clipá-lo no ponto de suspensão da vítima; 

5º) Ficar em pé sobre a vítima, colocando seus pés na cintura pélvica dela; 

6º) Retirar o mosquetão que está no ponto de suspensão do socorrista, mosquetão 

este que está ligado ao segundo mosquetão do Valdostan; 

7º) Sentar no sistema, ficando sob um balanço. O socorrista posiciona-se entra as 

pernas da vítima e faz a elevação desta com as mãos no longe; 

8º) Folgar o sistema da vítima e tirá-la do sistema, passado a vítima para o sistema 

do socorrista, este pode subir novamente, usando as mãos para se movimentar no 

balanço, passando suas pernas por cima das pernas da vítima; 
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9º) Pegar no nó Valdostan e executar a descida até o solo.  
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Figura 8.3 – Resgate de vítima com Valdostan. (Fonte: Comissão) 

 

Resgate de Vítima com Corte de Cabo no Mesmo Cabo 

Esta técnica tem como objetivo realizar o resgate da vítima quando o socorrista 

tiver que acessar a vítima no mesmo cabo e por baixo através de ascensão. 

 

Materiais específicos: 

- 01 cordão umbilical; 

- 01 blocante de punho com pedal; 

- 01 blocante ventral; 

- 01 mosquetão HMS. 

 

Procedimentos: 

1º)  Acessar a vítima (com blocante de punho, pedal e blocante ventral); 

2º) Resgatar o chicote do cabo, e fazer um nó de alça em sua extremidade para criar 

um novo ponto de ancoragem com o mesmo cabo (pode ser feito a alça pelo seio do 

cabo também); 

3º) Posicionar o blocante de punho acima da vítima e clipando um mosquetão (de 

preferência HMS – pela grande abertura) na parte do blocante que envolva a corda;  

4º) Inserir a alça criada no chicote do cabo no mosquetão HMS; 

5º) Inserir um descensor com conector no ponto de suspensão da vítima; 

6º) Fazer a passagem do cabo, ancorado no blocante de punho, no descensor inserido 

na vítima e realizar a blocagem completa; 

7º) Fazer a ligação do socorrista com a vítima através de um cordão umbilical. Pode- 

se inserir um longe maior ou menor como segurança redundante; 

8º) Realizar o corte do cabo, protegendo socorrista e vítima. O corte será realizado 

entre o novo ponto de ancoragem (blocante de punho situado acima) e o blocante 
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ventral da vítima (ou equipamento em que a mesma estiver suspensa); 

9º) O socorrista retira a blocagem completa e controla a descida com vítima, até o 

solo, de acordo com o descensor utilizado. 

  
 

 
  

Figura 8.4 – Corte de cabo no mesmo cabo. (Fonte: Comissão) 

 

Resgate de Vítima com Método Croll Contra Croll 

Possui como propósito realizar o resgate acessando a vítima no mesmo cabo 

e por baixo. Neste caso a vítima está suspensa no cabo pelo seu blocante ventral, 

também denominado croll. 

 

Materiais específicos: 

- 01 descensor autoblocante com 02 mosquetões; 

- 01 cordão umbilical. 
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Procedimentos: 

1º) Realizar a ascensão com blocantes (punho com pedal e ventral) até a vítima; 

2º) Aliviar as pernas da vítima, a fim de evitar a síndrome de arnês; 

3º) Passar o pedal da vítima para o lado direito do socorrista, retirando seu blocante 

de punho com pedal, continuando a ascensão com pedal da vítima até que seu croll 

encoste-se ao da vítima; 

4º) Clipar o descensor na vítima com um mosquetão, colocando também um segundo 

mosquetão para realizar a blocagem completa, e a passagem do cabo no descensor; 

5º) Realizar a blocagem/chave completa no descensor inserido na vítima; 

6º) Retirar o blocante de ventre da vítima através de um único movimento realizado 

sincronizadamente. Com uma mão atrás do croll, a outra na trava deste e com uso 

das pernas por baixo da vítima, o socorrista fará um galeio elevando a vítima e abrindo 

seu croll. A vítima passa a ficar no descensor; 

7º) Descer com o uso do blocante de punho e pedal da vítima abrindo levemente seu 

croll para se aproximar da vítima, sem tocar o croll no descensor; 

8º) Ligar-se na vítima por meio do cordão umbilical; 

9º) Pedalar e sair do blocante ventral, de modo a ficar clipado na vítima; 

10º) Retirar o blocante de punho da vítima que se encontra na corda desfazer a 

blocagem completa e realizar a descida de forma segura de acordo com o descensor 

usado. 
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Figura 8.5 – Método croll contra croll. (Fonte: Comissão) 

 

Resgate de Vítima com Método Balanço Espanhol 

Nesta técnica o socorrista encontra-se em um ponto acima da vítima e somente 

há possibilidade efetuar o resgate trazendo-a até este ponto superior. O socorrista irá 

montar uma linha de descida e deslocar até a vítima. Ao chegar a mesma o socorrista 

irá conectá-la ao cabo. Após conectá-la e verificar que a ela está segura conectada 

ao cabo, o socorrista irá ascender até o ponto de ancoragem e realizar a 

movimentação da vítima trazendo-a até o seu ponto.   

 

Materiais específicos: 

- 01 blocante de punho sem pedal; 

- 01 blocante de punho com pedal; 

- 01 polia simples; 

- 01 blocante estrutural; 
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- 04 mosquetões; 

 

Procedimentos: 

1º) Descer até a vítima e blocá-la na corda; 

2º) Ascender na corda até o nível onde se deseja trazer a vítima ; 

3º) Colocar o blocante de punho, sem pedal, na corda juntamente com 3 msoquetões; 

4º) Colocar a polia na corda logo abaixo do blocante  de punho e conectá-la ao último 

mosquetão ; 

5º) Logo abaixo da polia colocar o blocante estrutural criando o sistema de captura de 

progresso; 

6º) Colocar outro mosquetão na corda entre o blocante de punho e a polia; 

7º)  socorrista então deverá se clipar neste último mosquetão; 

8º) Utilizando seu proprio peso, o socorrista senta no sistema e clipa outro blocante 

de punho na corda abaixo do sistema montado, de forma invertida, para auxiliar no 

içamento da vítima; 

9º) Iniciada a subida da vítima e ocorrendo a quebra da corda, retiro o blocante de 

punho que auxiliava no içamento da vitima e conecto ele na alça de corda que se 

formou após o inicio do içamento da vítima; 

10º) Vou efetuar uam pedalada e concetar meu blocante ventral logo abaixo do 

blocante de punho; 

11º) A partir de agora realizo movimentos de ascensão na corda fazendo com que a 

vítima seja içada vindo ao encontro do socorrista; 

12º) Sair do sistema e retirar a vítima. 
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Figura 8.6 – Método Balanço Espanhol. (Fonte: Comissão) 
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Resgate de Vítima em Comando Craw – Elevador no Fracionado 

Essa técnica possibilita realizar o resgate de vítima em sistema de travessia 

horizontal, denominado comando craw. Para tanto, o socorrista utiliza o fracionamento 

para levar a vítima ao solo. 

 

Materiais específicos 

- 01 cabo para o fracionamento; 

- 01 equipamento escolhido (aparelho oito, aparelho ID, STOP, Rack, dentre outros). 

 

Procedimentos: 

1º) Clipar o longe de segurança no comando craw; 

2º) Realizar deslocamento e aproximação à vítima no comando craw. O socorrista 

deve realizar o deslocamento com um cabo acondicionado na forma de coroa simples; 

3º) Clipar um mosquetão no cabo horizontal; 

4º) Realizar uma alça na extremidade do cabo transportado em coroa e clipar um 

mosquetão, o qual passará por entre o mosquetão ancorado no comando craw, sendo 

clipado no ponto de suspensão da vítima; 

5º) Soltar o cabo acondicionado em coroa até o solo; 

6º) Fazer a passagem do vivo do cabo no descensor e realizar a blocagem  completa; 

7º) Verificar o lado no qual foi montado o sistema de descensão e cair do comando 

craw, ficando suspenso pelo cabo de descida; 

8º) Retirar o longe de segurança do socorrista; 

9º) Fazer a elevação da vítima utilizando o “elevador” (contrapeso), tendo auxilio de 

mãos e pernas, folgando o sistema que mantém a vítima suspensa; 

10º) Retirar o equipamento ou sistema que mantinha a vítima presa (suspensa);  

11º) Desfazer a blocagem completa e realizar a descida até o solo; 

12º) Controlar a descida da vítima, atentando-se por afastar da linha de descida e 

realizando a frenagem por meio de seu descensor. 
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Figura 8.7 – Resgate de vítima em comando craw - Elevador no fracionado (Fonte: Comissão) 

 

Resgate de Vítima com Corte de Cabo com Sistema Paralelo Prussicado 

Essa técnica possibilita realizar o resgate de vítima que se encontra presa na 

linha de descida por algum comprometimento no seu percurso, seja pelo fato do cabo 

estar puído abaixo do ponto onde a mesma realizou a sua blocagem com risco de 
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romper ou por comprometimento no ponto de ancoragem ou por outro fator adverso, 

que impeça a mesma de conseguir prosseguir.  

Neste resgate, será montado um novo ponto de ancoragem, onde será utilizado 

uma ancoragem debreável. Será confeccionado um nó de alça em um dos chicotes 

do cabo, em seguida será conectado a esta alça um mosquetão, por conseguinte 

serão utilizados dois cordeletes conectados a este mosquetão. Estes dois cordeletes 

serão conctados ao cabo da linha de descida da vítima através de um nó autoblocante 

prussik, realizando assim a blocagem do referido cabo. Posteriormente será realizado 

o corte do cabo onde a vítima se encontra, prosseguindo na descida da vítima até o 

solo ou até algum ponto seguro determinado pela equipe de salvamento. 

 

Materiais específicos 

- 01 anel de fita; 

- 01 cabo ; 

- 01 descensor; 

- Dois mosquetões; 

- Duas retinidas;  

 

Procedimentos: 

1º) Montar a ancoragem usando um anel de fita e um mosquetao; 

2º) Conectar o descenssor na ancoragem e realizar a blocagem completa; 

3º) Realizar um nó azelha dupla no chicote do cabo e clipar o mosquetão;  

4º) Realizar dois nós prussik, sendo um menor e outro maior; 

5º) No cabo em que se encontra a vítima, colocar os dois nós prussik e clipá-los no 

mosquetao que esta conectado no nó azelha dupla;  

6º) Retirar a folga do cabo em que a vítima esta suspensa e em seguida após verificar 

todo o sistema e não havendo erros,  realizar o corte do cabo da vitima e descer a 

vítima até o solo com o sistema debreável.     
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Figura 8.8 – Corte de cabo com sistema prussicado. (Fonte: Comissão) 
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Resgate de Vítima com Maca Tipo Envelope, utilizando o Sitema Técnico de 

Equilibrio Fácil (STEF) 

Esse sistema foi criado, devido a necessidade de trabalhar com a maca em 

diferentes planos, verticais e horizontais.  

Essa é uma tecnica muito utilizada em montanhas e cavernas, onde se faz 

necessario a passagem da maca em locais estreitos. 

 

Materiais específicos 

- 01 corda de regate (cabo da vida), com o nó azelha em uma das extremidades; 

- 01 aparelho descensor, de preferência que possua blocagem automática auxiliando 

na captura de progresso do cabo; 

- 01 placa de ancoragem 4 furos; 

- 01 polia simples; 

- 03 mosquetões de aço simetricos; 

 

Procedimentos: 

1º) Colocar os mosquetões de aço simetricos em cada furo da placa de ancoragem; 

2º) O primeiro mosquetão é ligado na alça da cabeca da maca; 

3º) O mosquetão do meio exerce a função de limitador do Stef, onde é passado o seio 

do cado com o nó azelha que será conectado nas alças do meio da maca; 

4º) Coloque a polia na alça dos pés da maca, passando o cabo da vida por ela; 

5º) Leve o chicote do cabo até o terceiro mosquetão clipado ao descensor;  

6º) Passe o cabo pelo descensor, com isso o Sistema Técnico de Equilíbrio Fácil 

(STEF) estará montado. 
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Figura 8.9 – Resgate de vítima com maca envelope, sistema tipo STEF. (Fonte: Comissão) 
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Seção 9 – Tirolesa 

 

Plano Horizontal ou Inclinado 

O sistema de travessias em vãos livres por meio de deslizamento de roldanas, 

descensores ou conectores metálicos em cabos de salvamento em dois pontos 

esticados, é denominado tirolesa. Essas armações de cabos de sustentação no plano 

inclinado são utilizadas dentro dos procedimentos de salvamento, para remoções 

rápidas diante de uma situação de emergência. O que deverá sempre ser observado, 

nessas operações de resgate, é que o importante não é a velocidade empregada pela 

guarnição, pois as falhas poderão aparecer no decorrer das operações, mas a 

agilidade e o zelo que a guarnição tem ao desenvolver os procedimentos básicos de 

segurança adotados diante de situações de emergências. Esses são os principais 

aspectos a serem observados. 

 

Figura 9.1 – Execução da técnica de Tirolesa. (Fonte: Comissão) 

 

Com a tirolesa, podem ser ultrapassados trechos de difícil travessia, sendo 

assim, essa técnica utilizada no Salvamento em Altura, pode ser muito bem 

empregada para evacuação de vítimas em prédios, vales, cachoeiras entre outros 

locais. 
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Potencial de estresse e falha do equipamento 

Mais do que qualquer outra técnica de salvamento em altura, a tirolesa tem o 

potencial de sobrecarregar a corda, equipamentos e ancoragens, podendo causar 

falha do sistema. A montagem e o uso do sistema requerem conhecimento das forças 

potenciais envolvidas. 

 

Procedimentos importantes a serem considerados durante a montagem 

1) Verifique o grau de inclinação (deve variar entre 25º a 30º), o qual também poderá 

atingir uma inclinação bem maior, às vezes, atingindo 45º, porém, o cuidado deverá 

ser extremo, pois vários são os fatores que influenciarão no sistema: distância, altura 

entre um ponto e outro, preparação dos materiais e dos pontos de fixação, técnicas 

que serão empregadas etc; 

2) Saiba identificar, por meio de uma inspeção prévia, que a distância a ser percorrida 

em um sistema no plano inclinado não poderá ser superior a 70 (setenta) metros para 

uma altura média de 30 (trinta) metros, razão pela qual teremos de observar: 

velocidade, atrito e desgaste do material empregado, sistema de freio ineficiente em 

função do ângulo de visão; 

3) Todo sistema inclinado deverá ter um sistema de segurança partindo sempre do 

ponto superior, para impedir a velocidade excessiva, pois se deve manter sempre uma 

velocidade lenta e constante e, principalmente, isenta de trancos durante todo o 

percurso; 

4) O sistema de freio (cabo guia) será feito por dois Militares ou, quando realizado por 

apenas um deles, tem de ser aplicado um sistema redutor; 

5) O cabo guia (pelo seu mosquetão) estará enganchado nos mosquetões e na alça 

do cinto de salvamento ou na alça menor de sustentação e, quando nas atividades 

com maca, prenderá também as alças formadas pelos nós de azelha que regulam as 

suas alças, evitando que o cabo guia atrite com o cabo de sustentação; 

6) Esteja sempre atento aos mosquetões para que não permaneçam destravados 

durante a operação, pois, em decorrência do atrito deles com o cabo de sustentação, 

podem destravar por si sós; 

7) Atente para a saída das vítimas, para que não ralem em cantos ou quinas vivas e 

venham a sofrer escoriações; 
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8) Montagem do sistema de recuperação que consiste de uma corda da carga ao local 

de destino, cujo objetivo é evitar que a carga pare no meio da travessia, podendo ser 

utilizado ainda um sistema de redução de força para tal. 

9) Deve-se utilizar cordas duplas na montagem da tirolesa, especialmente quando se 

fala em salvamento de vítimas, dividindo-se a carga entre ambas 

10) Na evacuação dos socorristas, estes deverão empunhar o cabo de sustentação 

com as palmas das mãos voltadas para cima (por baixo do cabo) e manter os braços 

abertos, pois evitará que a mão que se encontra à frente venha de encontro com o 

mosquetão e cause uma lesão grave. 

 

 

Figura 9.2 – Tirolesa (Fonte: Comissão) 
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CAPITULO 11 - VÍTIMA AUTOCIDA EM ALTURA 

 

 

Seção 01 – Considerações Gerais 

 

Introdução 

O suicídio pode ser definido como um ato pelo qual um ser humano decide pôr 

fim a sua própria vida. Geralmente, esta decisão limite vem como resultado da 

experiência de um episódio traumático, como a morte inesperada de um ente 

querido, um acidente, um estupro, um assalto violento, entre outros, que o indivíduo 

não conseguiu superar. 

É um comportamento com determinantes multifatoriais, resultado da interação 

de fatores psicológicos, biológicos, genéticos, culturais e sócio demográficos.  

Nos últimos anos tem-se aumentado a demanda em intervenções de socorro 

a pessoas com distúrbios psiquiátricos, dos quais, os mais comuns são: depressão, 

esquizofrenia, paranoia, stress emocional, dependentes de drogas ou medicamentos 

estimulantes e alcoolismo. Estas situações podem desencadear pensamentos 

suicidas em vítimas potenciais. Outras condições que podem proporcionar alto risco 

de suicídio são as desordens afetivas e as econômicas.  

O comportamento suicida abrange os “Gestos Suicidas”, as “Tentativas de 

Suicídio” e o Suicídio Consumado. 

Os planos de suicídio e as ações que tem poucas possibilidades de levar a 

morte são chamados “Gestos Suicidas”. Em alguns casos, essas pessoas tem a 

intenção apenas de chamar a atenção para si, o que não significa que o socorrista 

deve negligenciar a situação, pois as estatísticas indicam que, aproximadamente 

10% das pessoas, que fazem gestos suicidas, acabam se matando. Elas o fazem por 

erro ou porque foram desafiadas de tal modo, que se sentem obrigadas a se matar 

para serem coerentes. Esta última situação tende a ocorrer porque as pessoas 

ligadas a um histórico ficam, frequentemente, irritadas com o comportamento teatral 

da vítima e tendem a provocá-la ou hostilizá-la, como por exemplo, verifica-se em 

algumas tentativas de suicídio em edifícios elevados em que os suicidas são 

incitados a saltar, pelo público expectador. 

As ações suicidas com intenção de morte, que não atingem o seu propósito, 

chamam-se “Tentativas de Suicídio”. Algumas pessoas que tentam suicidar-se são 
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descobertas a tempo e impedidas de cometer o ato. Outras pessoas que tentam 

suicidar-se têm sentimentos contraditórios acerca da morte e a tentativa pode falhar, 

porque é, na realidade, um pedido de ajuda combinado com um forte desejo de viver 

Finalmente, um “Suicídio Consumado” tem como resultado a morte. 

Os pacientes em confusão mental por razões diversas, tais como síndromes 

cerebrais (intoxicações, infecções, arteriosclerose, etc.) cometem, ocasionalmente, 

suicídio por estarem com a sua capacidade de julgamento prejudicada, expondo-se 

a situações que os levam à morte. Nestas situações, o bombeiro militar deve procurar 

manter um diálogo, adquirindo tempo e confiança da vítima.  

Quanto ao psicótico, como os esquizofrênicos, em que muitas vezes o 

paciente, em suas fantasias de imortalidade, onipotência, ou em confusão mental, 

expõe-se a situações mortais, o bombeiro militar, ao colocar-se dentro dessa 

fantasia, sendo por vezes até mesmo um “companheiro de irrealidade”, poderá 

ganhar tempo.  

 

Seção 02 – Autocidas no Ambiente Vertical 

 

Os locais mais procurados para tentativas de suicídio no ambiente vertical são 

edifícios altos, pontes, viadutos, passarelas, torres de comunicação e torres de 

eletricidade. 

O local mais comum são os edifícios e o mais perigoso, além das torres de 

eletricidade. Em nenhuma hipótese devemos escalar uma torre de transmissão de 

eletricidade, caso o suicida esteja próximo aos cabos elétricos, e não houver certeza 

absoluta de que os mesmos estão desligados. 

 

Seção 03 – Influência da Mídia 

 

A divulgação de casos de suicídio, comprovadamente, leva a casos de 

imitação, em especial para pessoas jovens e depressivas. A descrição do método 

aumenta, consideravelmente, esta forma como causa, assim como o silêncio diminui. 

Equipes de emergência devem tomar certas precauções ao permitir acessos 

a imprensa e divulgar informações. O direito de informar deve prevalecer, mas 

acompanhado do dever de não prejudicar. A divulgação deve evitar detalhes sobre 

a pessoa, o local e o método do suicídio ou tentativa e deve sempre vir acompanhada 
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das informações sobre os órgãos de apoio.  

 

Seção 04 – Influência da Multidão 

 

Basta aparecer uma pessoa no alto de um prédio ou torre para formar uma 

pequena multidão embaixo. Com o passar do tempo, a multidão especula sobre os 

reais motivos, até o inevitável: “pula, pula!”. 

Portanto, é imprescindível isolar o local e impedir a formação de uma multidão. 

Quando não for possível realizar um isolamento satisfatório, a polícia deverá advertir 

a multidão sobre o risco do incentivo, bem como das implicações legais de tal ato. 

 

Seção 05 – Abordagem ao Suicida 

 

Aproximação e negociação são as chaves do sucesso na maioria dos casos 

de tentativa de suicídio, porque é sempre mais fácil convencer a vítima, do que usar 

outros meios que não são confiáveis ou seguros. 

É recomendado que haja mais de um negociador na cena, pois as chances de 

empatia com o suicida são maiores e, caso haja rejeição a um negociador, o outro 

poderá continuar o processo de convencimento. 

Os negociadores deverão estar devidamente equipados e ancorados, 

deixando alguns metros de corda sobrando para se chegar até o suicida, caso seja 

necessário agarra-lo. 

Ao aproximar-se do suicida, a cautela deve prevalecer. Geralmente, eles 

fazem ameaças de se jogar caso alguém tente se aproximar. O ideal é não ir de 

encontro ao suicida de forma direta, mas procurar aproximação através de 

movimentos em ziguezague no ambiente, sentar-se, encostar-se a uma parede, e 

assim buscar se aproximar lentamente enquanto ganha sua confiança. 

Podemos ainda pedir para que o suicida atenda um telefone, escreva uma 

carta de despedida e nos entregue, ou um membro da guarnição pode se passar por 

outra pessoa, como um repórter ou líder religioso, por exemplo. 

É importante lembrar que muitas vezes o simples desabafo é o suficiente para 

tirá-lo daquela situação de angústia e sofrimento emocional, que o levou a pensar 

num gesto tão radical. 
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Seção 06 – Utilização de Intermediários 

 

Utilizar intermediários na negociação como, por exemplo, um familiar, amigo, 

professor, um religioso, advogado ou psicólogo, é um método bastante controverso, 

pois apesar destes terem geralmente familiaridade com a vítima e/ou com o motivo 

da tentativa de suicídio, eles não dominam as técnicas de abordagem, tão pouco de 

segurança. 

Uma forma mais segura e fácil de transmitir a mensagem certa de um 

intermediário é orientar o mesmo que grave um vídeo em um smartphone, por 

exemplo, que será então mostrado ao suicida. 

 

Seção 07 – Técnicas de Salvamento de Autocidas em Altura 

 

Elemento Surpresa 

Quando não é possível convencer o suicida a sair dessa situação de risco e a 

equipe considerar seguro fazer a abordagem e agarrar o mesmo, deve sempre contar 

com o elemento surpresa, desviando a atenção do suicida para outro foco que não 

os bombeiros empenhados no resgate, estando devidamente ancorados.  

 

Rapelar por Cima 

Está técnica somente é realizada na possibilidade de se armar um sistema 

acima da vítima sem que ela perceba. Consiste basicamente de um rapel do andar 

acima da vítima, realizado por dois bombeiros simultaneamente para aumentar as 

chances de sucesso. Os militares montam o sistema de forma que o chicote da corda 

seja de um comprimento pouco maior do que o suficiente para chegar ao suicida e 

tenha um nó de segurança para evitar acidentes. Após o posicionamento, ao 

considerarem seguro e que a vítima esteja distraída pelo negociador, ambos se 

lançam, simultaneamente até a vítima, que deverá ser empurrada com os pés para 

dentro do andar em que se encontra. 
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CAPITULO 12 - TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS 

 

 

Seção 1 – Introdução 

 

É de essencial importância o adestramento e afinidade dos bombeiros com as 

técnicas de progressão vertical e horizontal. Cada sinistro apresenta uma 

característica peculiar, pois nunca um evento é no mesmo local do outro, sendo 

necessário que o Bombeiro Militar conheça a fundo todo o material disponível para 

adequação em determinada ocorrência. 

As técnicas de transposição de obstáculos usadas na Corporação têm por 

finalidade levar o socorrista onde seja necessária a sua atuação imediata. Portanto, o 

domínio de Técnicas de Transposição de obstáculos é fundamental no sucesso da 

ocorrência.  

 

Seção 2 – Transposição de Obstáculo Plano Horizontal – Comando Craw 

 

Antes da apresentação das técnicas existentes os bombeiros devem saber 

como são montados os circuitos. Sempre que se for realizar algum trabalho com 

cabos, os pontos de fixação devem ser a primeira preocupação, e esses pontos 

escolhidos deverão oferecer segurança, permitir o fácil acesso para as manobras 

necessárias à operação (abordagem, evasão, entrada e saída de equipamentos e 

outros), sempre afastados do foco do incêndio ou partes aquecidas. Os cantos vivos 

(arestas e quinas) devem ser evitados ou protegidos com pedaços de lona. Na medida 

do possível a tração dos cabos deverá ser feita do lado da parte não sinistrada. 

A Técnica de transposição por Comando Craw realizada sobre um cabo de 

sustentação, tem a finalidade de atingir um ponto qualquer na extremidade oposta 

horizontalmente. 
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Figura 2.1 - Técnica de transposição por Comando Craw. (Fonte: Comissão) 

 

Essa técnica de transposição consiste em deitar-se sobre o cabo, com o tronco 

um pouco elevado e tendo um dos pés sobre o cabo, servindo de apoio (auxílio) e a 

outra perna ficando dependurada, para manter o equilíbrio do corpo durante o 

deslocamento (pêndulo). Segura-se o cabo com as mãos, mantendo as palmas 

voltadas para cima, olhando para o objetivo (a pegada é realizada com as falanges 

dos dedos). Hoje essa técnica é vista, simplesmente, como treinamento básico ao 

profissional bombeiro, para sua adaptação à altura, permitido que ele adquira 

autoconfiança e equilíbrio. Observação: a tração ou impulso poderá ser auxiliado, ou 

não, com a perna que se apóia sobre o cabo. Aplicando-se corretamente a técnica, o 

desenvolvimento será maior. 
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Figura 2.2 - Técnica de transposição por Comando Craw. (Fonte: Comissão) 

 

 

Seção 3 – Transposição de Obstáculo: Ascensão por Cordas Transpondo um 

Nó ou uma Emenda entre Cordas 

 

Essa técnica de ascensão tem como objetivo fazer com que o profissional 

transponha uma corda emendada ou um nó existente e continue progredindo até que 

seja alcançado o seu objetivo. É importante o profissional saber que, quando se 

emendam duas cordas, deve-se fazer uso de um nó oito com alça na extremidade 

livre da corda. Essa alça, futuramente, vai servir de ponto de segurança para o 

profissional que está ascendendo para executar a transposição. Caso o nó seja uma 

azelha ou borboleta, a mesma alça também servirá de ponto de segurança para o 

Militar clipar o longe menor nessa alça. 

Desenvolvimento e procedimentos a serem tomados:  
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1. Equipe-se corretamente com os materiais bloqueadores;  

2. Equipe-se na corda, primeiramente, com o blocante de punho já com o estribo 

conectado, observando a clipagem de sua segurança nesse punho;  

3. Equipe-se na corda com o blocante croll (blocante de peito), observando a retirada 

da elasticidade da corda;  

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Obstáculo a ser transposto: nó ou emenda (Fonte: Comissão) 

 

4. Execute a ascensão até aproximar-se do nó e clipe a sua segurança (longe menor) 

na alça do nó; 
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Figura 3.2 e 3.3 – Aproximação e clipagem da segurança (Fonte: Comissão) 

 

 

5. Retire o blocante de punho do cabo e passe-o para a corda acima do nó;  

 

 

Figura 3.4 – Passagem do blocante de punho para a corda acima do nó. (Fonte: Comissão) 

 

 

6. Pise no estribo, aproxime o blocante croll do nó e, em seguida, prepare para retirá-

lo da corda e passá-lo para a corda acima do nó, encaixando-o entre esse nó e o 

punho;  

 

 

Retirada do 

Blocante 
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Figura 3.5 – Blocante croll acima nó a ser transposto. (Fonte: Comissão) 

 

7. Retire a sua segurança (longe menor) do nó e continue subindo até alcançar o seu 

objetivo. 

 

 

Figura 3.6 – Retirada da segurança para continuação da ascensão. (Fonte: Comissão) 

 

 

 

 

 

Blocante acima 

do obstáculo 

Obstáculo a ser 

transposto: Nó 

Retirada da 

segurança 
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Seção 4 - Transposição de Obstáculo – Técnica de Escada Estaiada para 

Ascensão em Vão Livre 

 

Essa técnica de Escada Estaiada tem por objetivo fazer com o que o Militar 

atinja uma determinada altura (levando em conta o tamanho da escada utilizada) 

quando se tem um vão livre, ou seja, sem nenhuma parede ou marquise ao qual o 

Militar possa se apoiar para subir até um piso superior ou algo do tipo, ou mesmo 

quando o tamanho da escada não seja suficiente para se apoiar em determinada 

estrutura. 

Para realização do procedimento é necessária uma Guarnição com pelo menos 

06 (seis) Militares, sendo quatro para apoio e içamento das cordas, um para apoio no 

banzo inferior da escada durante a subida do militar e um Militar para subir na escada. 

 

Procedimento para amarrações e posicionamento dos Militares 

1. Com a escada na posição horizontal e utilizando dois cabos permeados, os 

Militares farão um nó fiel pelo seio nos dois banzos da escada; 

 

  

Figuras 4.1 e 4.2 – Amarração do nó fiel pelo seio nos banzos da escada (Fonte: Comissão) 
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2. Um militar irá apoiar os pés ou as mãos nos banzos inferiores da escada; 

 

Figura 4.3 – Militar apoiando os banzos inferiores da escada (Fonte: Comissão) 

 

3. Nesse momento os quatro Militares irão se posicionar um em cada extremidade 

da corda aonde os militares de um dos lados irão apenas firmar a corda enquanto 

os outros dois irão se deslocar em sentido contrário para içamento da corda; 

  

Figura 4.4 e 4.5 – Içamento da escada 
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4. O militar que estava apoiando os banzos inferiores irá firmar a escada já na posição 

vertical para que o último Militar suba na mesma e consiga chegar ao objetivo; 

  

Figura 4.6 e 4.7 – Ascensão do militar na escada (Fonte: Comissão) 

 

  

Figura 4.8 e 4.9 – Progressão na escada finalizada (Fonte: Comissão) 
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CAPÍTULO 13 – SALVAMENTO COM ESCADAS EM LOCAIS ELEVADOS 
 

 

Seção 1 – Técnicas com escadas 

 

Em locais elevados de difícil acesso onde é possível utilizar escadas portáteis, 

as guarnições de bombeiros podem utilizar-se de tal recurso para retirar vítimas em 

situação de risco potencial ou eminente. Escadas prolongáveis podem ser 

posicionadas de forma inclinada e com sua extremidade superior alinhada ao centro 

do poço, sendo então ancorada na viatura ou outro ponto fixo através de cabos presos 

aos banzo. 

Dentre as principais técnicas existentes, descreveremos as seguintes: 

1) Escada trilho (ou deslizante, ou escorregador) 

2) Escada mão francesa 

3) Escada rebatida  

4) Resgate em escadas fixas. 

 

Escada trilho 

Nessa técnica a escada é utilizada como trilho inclinado, tanto para a descida 

quanto para o içamento de uma vítima presa a uma prancha, maca SKED, STR ou 

maca tipo cesto. A cabeça da vítima deve estar sempre na parte mais alta da 

movimentação.  

Procedimentos: 

1) A vítima será imobilizada em prancha longa, maca SKED, STR ou maca-cesto, 

sendo montados os tirantes de transporte e a corda guia; 

2) A escada prolongável deverá ser arvorada em local seguro com uma inclinação 

inferior ou igual a 45 graus; 

3) A maca é ancorada através de seu ponto de fixação superior; 

4) A corda é instalada em um descensor ou em um sistema de vantagem 

mecânica (no caso de içamento); 

5) A maca deve ser assegurada, para seu posicionamento, sobre os banzos da 

escada; 

6) Dois bombeiros serão responsáveis pela corda guia e recepção da vítima, 

enquanto outros dois bombeiros asseguram a descida da vítima; 
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7) Conferida toda a segurança, checadas as funções e estando todos prontos, o 

comandante da operação determina o avanço da maca para que, cuidadosamente, 

a mesma deslize sobre a escada; 

8) A descida é controlada pela corda instalada ao freio fixo e orientada pela corda 

guia, até que a maca chegue em segurança ao solo; 

9) No caso de içamento, o sistema de freio é substituído por um sistema de 

vantagem mecânica. 

 

Figura 1.1 - Técnica da Escada Trilho. (Fonte: MTB 26 - PMESP) 

 

 

Figura 1.2 - Técnica Escada Trilho com utilização de maca STR. (Fonte: Comissão) 
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Figura 1.3 - Técnica Escada Trilho com utilização de maca STR. (Fonte: Comissão) 

 

Escada Mão-Francesa 

Na falta de uma ancoragem eficiente para a descida de uma vítima imobilizada 

na posição negativa, a escada portátil poderá ser adaptada para tal função.  

Procedimentos: 

1) A vítima será imobilizada em prancha longa, maca SKED, STR ou maca-cesto, 

sendo montados os tirantes de transporte e a corda guia. Caso a vítima esteja 

consciente e não seja vítima de trauma, pode-se usar, ao invés de macas 

imobilizadoras, o Triangulo de Resgate (“Fraldão”); 

2) A escada prolongável deverá ser arvorada em local seguro, realizando a 

fixação da ancoragem móvel utilizando descensor “oito”, I’D, ou similiar no degrau 

mais alto da escada com anel de fita, fita tubular, ou cabo solteiro, de forma que fixe 

os banzos da escada entre eles, podendo ser auxiliados por cordins ou cabo solteiro 

em seu topo; 

3) Dois bombeiros farão o suporte da escada com um braço cada um, em cada 

banzo da escada, empurrando a mesma para fora do local onde a vítima se encontra, 

formando um ângulo de 90º entre a escada e o solo, o que possibilitará o avanço da 

escada e a formação de um vão livre para passagem da maca. É necessário fixar 

um cabo solteiro em um dos degraus da escada para que os dois militares tenham 

o controle da mesma, não afastando demais do local da vítima. Poderão ser 

utilizados dois croques, caso a guarnição seja reduzida e necessite desses dois 

bombeiros que seguram a escada. Os croques deverão ser fixados na escada 

prolongável com cabo da vida, de modo que fiquem paralelos ao solo e presos ao 
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degrau; 

4) Faça o nó oito duplo na corda, instalando-a na ancoragem móvel, fixa na 

escada; 

5) Desloque a vítima junto à escada para conectar o mosquetão da maca à 

ancoragem móvel; 

6) Um bombeiro será responsável pelo apoio e segurança na base da escada e, 

caso necessite, outro bombeiro será responsável pela corda guia e recepção da 

vítima; 

7) Dois outros bombeiros ficarão responsáveis por manter a escada com espaço 

para descida da vítima com os braços ou com os croques (avanço da escada) e um 

terceiro pela liberação da corda e descida da vítima; 

8) Conferida toda a segurança, checadas as funções e estando todos prontos, o 

comandante determina para que avancem a escada e, cuidadosamente, a maca seja 

colocada no vão; 

9) A descida é controlada pela corda instalada na ancoragem móvel e orientada 

pela corda guia até que a maca pouse em segurança no solo. 

 

Figura 1.4: Demonstração da Técnica Escada Mão-Francesa com croque. (Fonte: MTB 26 - PMESP) 
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Figura 1.5 - Técnica Escada Mão-Francesa com bombeiros segurando o banzo da escada para 
criação do vão descida da vítima e utilização de maca STR. (Fonte: Comissão) 

 

 

 

Figura 1.6 - Execução da descida da vítima. (Fonte: Comissão) 

 

Escada rebatida 

Para a retirada de vítimas gravemente feridas, pode-se utilizar em conjunto a 

prancha longa, maca SKED, STR ou maca-cesto e a escada. Técnica de retirada de 

vítimas através do tombamento da escada.  

Procedimentos: 

1) A vítima será imobilizada em prancha longa, maca SKED, STR ou maca-cesto, 

sendo montados os tirantes de transporte; 

2) Será colocado um cabo solteiro amarrado à cintura da vítima com o nó Lais de 

Guia (ou de mesma função), passando entre os pés da vítima para segurança; 
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3) A escada prolongável deverá ser arvorada em local seguro, realizando a 

fixação do tirante, confeccionado por fita tubular ou cabo da vida, no topo da escada 

e em ambos os banzos; 

4) Ancore duas cordas no “pé” da prancha, em ambos os lados, para controle da 

descida e, em uma das cordas, confeccione o nó Azelha Dupla (ou de mesma 

função) e conecte à segurança da vítima (vide Figura 1.17); 

5) Devem ser instaladas duas cordas aos “pés” da maca para controle da descida 

da escada por dois bombeiros, que servirão também de corda guia; 

6) A maca é suspensa e levada próxima à escada para a fixação entre a maca e 

os dois banzos da escada, através de cabo solteiro fixado à “cabeça” da maca e aos 

banzos; 

7) A escada deverá estar com sua base encostada na parede, devendo também 

ser estabilizada por um bombeiro no solo durante sua descida; 

8) Conferida toda a segurança, checadas as funções e estando todos prontos, o 

comandante determina para que a escada avance e para que os bombeiros liberem, 

cuidadosamente, as cordas que controlam a escada, a fim de que a maca seja 

posicionada e inicie a descida; 

9) Com a maca posicionada, os bombeiros responsáveis liberam, 

simultaneamente, as cordas, para que a maca desça nivelada e com a cabeça da 

vítima ligeiramente elevada; 

10) A liberação é gradual até que a escada e a maca cheguem ao solo. 

 

Figura 1.7 - Demonstração didática da Técnica Escada  

Rebatida com variações. (Fonte: MTB 26 - PMESP) 
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Figura 1.8 - Colocação da prancha na escada com cordas ancoradas nos pés da prancha. (Fonte: 
Comissão) 

 

 

Figura 1.9 - Execução da Técnica Escada Rebatida com utilização de prancha longa.  

(Fonte: Comissão) 

 

Atenção: Para a retirada da vítima imobilizada poderão ser utilizados qualquer um 

dos métodos já descritos: escada mão-francesa, escada rebatida ou escada trilho. 

Deve-se dar especial atenção quanto à amarração da vítima à maca, utilizando 

sempre uma amarração confiável. 

 

Escada Fixa 

O resgate em escada fixa é aquele que se dá utilizando a própria escada 

vertical fixada à edificação, contendo guarda corpo ou não, onde uma vítima está 

presa e não consegue descer sem auxílio de um socorrista. Diante dessas 

circunstancias, é criado uma ancoragem acima da vítima, utilizando a estrutura da 
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própria escada existente. 

Procedimentos: 

1) Um bombeiro fará a subida/descida da escada, de forma segura, utilizando 

talabartes ou similares, levando consigo os seguintes materiais: roldana, 

mosquetão, triangulo de resgate (ou boldrié, ou cinto de resgate 5 pontos), anel de 

fita e corda; 

2) Coloca-se o triangulo de resgate (ou que tenha a mesma função) na vítima, 

clipando-a no sistema de descida; 

3) Um segundo bombeiro fara a ancoragem fixa com utilização de algum aparelho, 

dentre eles o aparelho freio oito, oito tipo resgate, Gri-Gri, I’D, ou similares, fazendo 

a passagem da corda que está presa a vítima. Caso tenha que içar a vítima esse 

socorrista executará um sistema multiplicador de força capaz de subir a vítima ao 

local desejado; 

4) Conferida toda a segurança, checadas as funções e estando todos prontos, o 

comandante determinará para que o bombeiro de solo tracione a corda de içamento 

ou descensão da vítima, para que o militar que se encontra próximo à vítima alivie 

a fixação da mesma (caso ela esteja presa em seu próprio sistema),  

5) Posteriormente, com a liberação da vítima e com o controle do içamento ou 

descensão, será realizado pelo bombeiro que está ao solo a descida da vítima de 

forma gradativa e segura; 

OBS: No caso de içamento, o sistema de freio é substituído por um sistema de 

vantagem mecânica. 

 

Figura 1.10 - Exemplo de Escada fixa sem guarda-corpo e com guarda-corpo.  

(Fonte: Comissão) 
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Figura 1.11 - Execução de resgate em escada fixa. (Fonte: Comissão) 

 

 

Figura 1.12 - Controle da descensão pelo bombeiro que está no solo. (Fonte: Comissão) 

 

Atenção: Com a utilização de equipamentos como Gri-Gri, I’D ou similares é 

necessário atentar para a correta utilização do mesmo e a passagem correta da corda 

a fim de evitar acidentes. 

 

 



317 
 

CAPÍTULO 14 – EMPREGO DO HELICÓPTERO EM SALVAMENTO EM ALTURA 

 

 

Seção 1 - Introdução 

 

Devido a sua capacidade de navegabilidade, que permite várias alternativas de 

manobra, o Helicóptero é um meio particularmente eficaz para observação aérea de 

incêndio, de transporte de equipamento e de pessoal, de resgate e de evacuação de 

pessoas em perigo. 

Há limitações quanto ao seu emprego e, para minimizá-las, devem ser levados 

em consideração os seguintes aspectos: 

 

I. Existindo heliporto em edifícios sinistrados e condições de pouso, far-se-á a 

descida do aparelho, porém é conveniente lembrar a observação sobre a 

quantidade e o estado psicológico das vítimas a serem resgatadas, evitando-se 

que haja superlotação ou que, pendurando-se em seu esqui, ele perca a sua 

estabilidade; 

II. Caso não haja a possibilidade de pouso do helicóptero e, dependendo do número 

de vítimas existentes, o bombeiro executará um rápido desembarque, saltando do 

aparelho. Esta operação impede que durante uma descida por cabo, as vítimas o 

utilizem, proporcionando a desestabilização da aeronave; 

III. Os bombeiros que saltarem do helicóptero no edifício sinistrado devem, 

simultaneamente, ao controle do pânico, estabelecer planos de evacuação tais 

como: 

a) Embarque no aparelho; 

b) Içamento; 

c) Cabo Mc Guire; 

d) Guincho; 

e) Puçá; 

f) Transposição em cabos para outros edifícios. 

Ficou constatado que o emprego de helicóptero em incêndios como os que 

ocorreram nos edifícios Andraus e Joelma são de grande valia. Embora os pilotos que 

participaram desses eventos não estivessem preparados e suas aeronaves não 

fossem as mais adequadas para a execução desse tipo de missão, as suas ações 
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foram preponderantes para que o número de vítimas fatais fosse reduzido, pois cerca 

de 350 pessoas foram evacuadas do terraço dessas edificações. 

As correntes de convecção ascendentes ao redor dos incêndios e a rarefação 

no centro dos mesmos dificultam as operações do helicóptero criando uma zona de 

turbulência, que prejudica a estabilidade da aeronave. A aproximação em demasia 

das chamas acarreta o risco de explosão do aparelho. 

A eficiência do helicóptero está condicionada a fatores climáticos, de 

luminosidade e as formas construtivas das edificações. 

Em razão das características de maneabilidade do helicóptero, os seus rotores 

produzem um fluxo de corrente de ar que acelera a propagação das chamas. Por esta 

razão a forma de aproximação e o tempo de permanência são aspectos que devem 

ser altamente considerados. 

 

Seção 2 - Técnicas de Operações Aéreas 

 

As técnicas e procedimentos que serão apresentados a seguir são destinados 

aos militares envolvidos em operações com helicópteros nas diversas ocorrências 

inerentes ao Corpo de Bombeiros. Esses procedimentos são elementares e 

possibilitarão aos bombeiros militares, a necessária capacitação ao apoio às 

tripulações do helicóptero da Corporação. 

Em se tratando de operações aéreas, nem sempre é possível ter um número 

suficiente de tripulantes operacionais formados especificamente no Curso de 

Tripulante Operacional. As técnicas a seguir servirão como uma noção aos bombeiros 

militares sobre procedimentos complexos e que exigem um trabalho em conjunto com 

o Tripulante Operacional - TOp embarcado na aeronave, a exatidão na execução das 

técnicas a seguir é primordial.  
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Áreas de operação no helicóptero: 

 

Figura 2.1 – Áreas de Operação no Helicóptero. (Fonte: Comissão) 

 

Aproximação 

a) Aguarde em área segura, proa 45° e distância cerca de 15 (quinze) metros fora 

do disco do rotor principal; 

 

 

Figura 2.2 – Aguardando autorização para o embarque. 
(Fonte: Comissão) 
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b) Ao ser solicitado pelo TOp, identifique-se (eleve o punho cerrado acima da 

cabeça) e quando autorizado inicie a aproximação; 

 

 

Figura 2.3 – Identificação do bombeiro a embarcar seguida da autorização. 
(Fonte: Comissão) 

 

c) Utilize a proa (ângulo de visão do piloto 45°), nunca por trás (cauda); 

d) Cuidado com a inclinação do terreno. Aproxime-se pelo lado mais baixo, 

visualizando a altura do rotor principal; 

e) Aproxime-se em passo acelerado e um pouco agachado; 

 

 

Figura 2.4 – Aproximação em passo acelerado, pela proa, em ângulo de visão 
do piloto de 45º e um pouco agachado.(Fonte: Comissão) 

 

f) Não tire sua atenção da aeronave, em caso de giro de proa, acompanhe o giro; 
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g) Se não há como se aproximar pela proa, AGUARDE a presença ou orientação 

direta do TOp; 

h) Caso não esteja de óculos, proteja os olhos com as mãos, ou simplesmente 

cerrando um pouco as pálpebras. Se você for subitamente cegado por poeira 

ou qualquer outro objeto que tenha atingido sua vista, PARE E ABAIXE-SE, 

espere o auxílio de alguém; 

i) Nada de coberturas na cabeça, a não ser as presas por tirantes; 

j) Caso a aeronave esteja no pairado, não se posicione muito próximo ao esqui, 

não se mantenha abaixo do esqui ou da aeronave. Fique atento as oscilações 

laterais; 

k) Ao afastar-se da aeronave retorne à área segura utilizando os mesmos 

procedimentos da aproximação (direção, velocidade, agachado), realize 

olhares alternados à aeronave; 

l) No momento de alternar o olhar à aeronave realize o giro da cabeça por sobre 

o ombro do lado da proa; 

m) Durante o deslocamento para aproximação, caso o TOp ordene que mantenha 

(mão espalmada), pare e permaneça agachado, olhando para o TOp. 

n) Mantenha-se na posição agachado até que o TOp solicite que prossiga na 

aproximação, caso a ordem seja para que você retorne, realize um giro de 180º, 

no sentido proa da aeronave, direcionando ao ponto de saída e desloque-se 

conforme o previsto. 

 

Aproximação e embarque 

a) Os procedimentos descritos se referem à aproximação e 

embarque/desembarque operacionais. Deve-se lembrar que, em operações 

onde a aeronave se encontra pousada e sem giro do rotor, alguns 

procedimentos operacionais não necessitam ser executados, basta atentar às 

normas básicas de segurança. 

b) Atente para a execução dos procedimentos padrões; 

c) Ao chegar na distância de embarque, ofereça a mão ao TOp, e ele realizará a 

pegada prevista; 
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Figura 2.5 – Pegada prevista do TOp para o embarque com segurança. 
(Fonte: Comissão) 

 

d) Pise com um dos pés no esqui e, com o outro pise no degrau do esqui; 

 

 

Figura 2.6 – Pisando no esqui e no degrau, ainda com o apoio do TOp. 
(Fonte: Comissão) 

 

e) Caso a aeronave esteja no pairado, realize todos procedimentos com cautela 

e suavidade, mas não com lentidão, seja ágio. Algumas vezes, em decorrência 

da altura, a mão que não estiver segura pelo TOp deve ir ao degrau do esqui 

para auxiliar no embarque; 

f) Não se apoie na porta, maçaneta, cinto dos pilotos ou poltrona; 

g) Desloque-se no interior da aeronave sempre seguro à "aranha"; 
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Figura 2.7 – Clipando a segurança (longe maior) na “aranha”. 
(Fonte: Comissão) 

 

h) Mantenha o seu cinto de segurança afivelado e ajustado. Saiba também como 

liberar o cinto; 

i) Fora o cinto de segurança não toque em nada. Uma vez dentro ocupe o menor 

espaço possível e faça apenas o instruído. Apoiar-se em uma porta, no cinto 

do piloto ou esbarrar em um comando qualquer, poderá ocasionar sérios 

transtornos; 

j) Caso os bancos estejam rebaixados no caso do Resgate 01 ou para embarque 

no Resgate 03, os procedimentos até o embarque serão os mesmos, no 

entanto não haverá a aranha para apoiar-se. Dessa forma proceda um 

embarque semelhante a entrada em um automóvel lembre-se de não se apoiar 

na porta, maçaneta, cinto ou poltrona dos pilotos; 

k) Estando a aeronave pousada sem giro do rotor, o ângulo de aproximação pode 

variar até 90º, não há necessidade de uma aproximação em passo acelerado 

e a corpo agachado. No entanto aproxime-se somente quando solicitado pelo 

TOp e fique atento durante o deslocamento até a aeronave, o tripulante pode 

querer comunicar-se gesticulando (acelere o passo, mantenha, retorne, etc.). 

 

“Mesmo sem giro do rotor, os procedimentos de aproximação pela cauda da 

aeronave são proibidos”. 
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Desembarque 

a) Aguarde autorização do TOp para deslocar-se à porta a fim de desembarcar; 

b) Não se apoie na porta, maçaneta, cinto do piloto ou poltrona; 

c) Desloque-se seguro à "aranha"; 

d) Saia de frente, a primeira perna a ser posicionada para fora da aeronave em 

busca do degrau do esqui, é a perna que estiver ao lado da porta dianteira; 

e) Após encontrar o esqui, mantenha-se sobre ele apoiado com os dois pés e 

aguarde a autorização; 

f) Caso a aeronave esteja no pairado, mantenha-se seguro à "aranha" e atento a 

possíveis deslocamentos ou oscilações; 

g) Autorização por parte do TOp será através de um toque no ombro, depois de 

autorizado, apenas dê um passo sem impulsos desnecessários; 

h) Sendo um desembarque no pairado, toque no solo com os dois pés ao mesmo 

tempo (evite os dois pés no mesmo alinhamento), evitando entorses; 

i) Afaste-se sempre utilizando o ângulo de 45°; 

j) Retorne utilizando os mesmos procedimentos da aproximação (direção, 

velocidade, agachado, inclinação do terreno); 

k) No momento de alternar o olhar à aeronave realize o giro da cabeça por sobre 

o ombro do lado da proa; 

l) Posicione-se em área segura (proa e distância prevista); 

m) Como no embarque, estando à aeronave pousada sem giro do rotor, o ângulo 

para se distanciar-se pode variar até 90º, não havendo necessidade de manter 

passo acelerado e o corpo agachado. 

 

Rapel em helicóptero 

Tal operação é destinada a posicionar homens em locais em que a aeronave 

encontra-se impossibilitada de pousar ou manter o pairado. Os fatores determinantes 

para a execução do desembarque através do rapel são avaliados por toda a tripulação, 

cabendo ao comandante da aeronave a decisão final quanto a real necessidade de 

realizar a operação. 

A operação de rapel do helicóptero é considerada de alto risco, trata-se de uma 

“carga viva” externa a aeronave, completamente sustentada pelo helicóptero que se 

encontra no pairado em uma situação complexa, haja vista o gráfico “VELOCIDADE 

X ALTURA”, entre outros. 
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a) Os riscos mais graves durante a operação de rapel são: 

b) Perda súbita da potência da aeronave, havendo afundamento e pouso de 

emergência; 

c) Ruptura do cabo de sustentação, ou corte quando em situação de extrema 

necessidade como uma ação inevitável; 

d) Chegada brusca no solo do “rapelista”, quando este não controla 

eficientemente a descida, ou por afundamento da aeronave; 

e) Queda do “rapelista” por término do cabo de sustentação, provocado por 

posicionamento inadequado da aeronave (muito alto ou fora do ponto elevado). 

Tal situação deve ser alertada exaustivamente, o “rapelista” deve manter 

sempre atenção quanto ao “ponto de toque” e quantidade restante do cabo de 

sustentação. O TOP que está realizando o lançamento deve priorizar tal 

sustentação (altura da aeronave, quantidade de cabo no solo, localização 

correta do desembarque em ponto elevado). O procedimento de executar um 

nó no final do cabo não deve ser adotado, tal conduta provoca complicações 

durante a desequipagem do homem no cabo. Lembre-se que pode acontecer 

do homem chegar ao solo e a aeronave ter que arremeter por emergência, 

desta forma havendo um nó no cabo, o homem será arrastado e/ou suspenso 

de forma descontrolada. 

A fim de evitar tais ocorrências, a operação do rapel deve ser executada por 

equipe especializada e bem treinada, desde a tripulação do helicóptero à equipe a ser 

desembarcada. 

Em operações reais, nem sempre haverá um homem no solo para executar a 

“segurança” do rapelista, com isso a atenção de todos deve ser redobrada. 

 

Desembarque no rapel 

a) Os procedimentos a seguir descrevem a operação por parte daquele que irá 

desembarcar; 

b) Certifique-se que está tudo OK (assento ajustado, oito, mosquetão e luvas 

calçadas); 

c) Preferencialmente esteja de capacete e de óculos de proteção; 

d) Realize com cautela todos os procedimentos previstos para aproximação e 

embarque; 



326 
 

e) Após embarcado e devidamente acomodado no interior da aeronave, 

mantenha-se atento e com o aparelho oito em mãos; 

f) Aguarde autorização do TOp para deslocar-se no interior da aeronave e 

posicionar-se para a equipagem; 

g) Quando autorizado, preferencialmente, posicione-se agachado de joelhos no 

piso e de costas para a porta de desembarque. Aguarde o TOp lhe repassar o 

cabo; 

 

 

Figura 2.8 – TOP entregando o cabo ao “rapelista”. 
(Fonte: Comissão) 

 

h) Vista o aparelho oito conforme sua maneabilidade (destro/canhoto), conecte-o 

ao mosquetão, contudo, não trave o equipamento; 

 

 

Figura 2.9 – Passagem do cabo pelo freio tipo oito. 
(Fonte: Comissão) 
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i) Mantenha sempre uma mão segura ao cabo (mão para freio) e a outra mão 

segura à aranha. Aguarde autorização do TOp; 

j) No rapel a saída para o esqui é feita de costas, a primeira perna a ser 

posicionada para fora da aeronave, em busca do degrau (sapata do esqui), é a 

perna que estiver ao lado da porta dianteira; 

k) Assim que estiver posicionado no esqui, aguarde a autorização do TOp para 

iniciar a descida; 

 

 

Figura 2.10 –Recebendo autorização do TOp para a descida (toque suave no ombro). 
(Fonte: Comissão) 

 

l) Faça a negativa completa e mantenha as pernas estendidas durante o 

movimento; 

 

 

Figura 2.11 –Fazendo a negativa ao iniciar o rapel. (Fonte: Comissão) 
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m) Após completar a negativa, inicie a descida com as pernas unidas, peito 

afastado do aparelho oito e a mão que está no freio próximo à cintura pélvica; 

 

 

Figura 2.12 – Descendo com as pernas unidas, peito afastado do  
freio tipo oito e mão atrás da cintura pélvica.(Fonte: CBMGO, 2014) 

 

n) O contato visual com o TOp é importantíssimo, pois ele pode querer comunicar-

se com você, para isso alterne ao menos uma vez o olhar ao TOp; 

o) Tenha em vista o seu objetivo (ponto de toque), ao perceber a impossibilidade 

de alcançá-lo, por posicionamento inadequado da aeronave ou o cabo não 

alcançar o ponto (altura irregular), mantenha (PARE NO CABO) e comunique-

se com o TOp; 

p) Quanto maior for a velocidade de descida, maior será o tranco que você dará 

na aeronave na hora de frear. O ideal é uma velocidade constante, mediana e 

segura; 

q) Ao realizar o pairado em um prédio ou área restrita, caso você verifique que 

não alcançará seu objetivo por estar fora do topo do edifício ou pelo término do 

cabo, mantenha (PARE NO CABO) e se comunique com o TOp. No momento 

mais oportuno para a descida execute-a com agilidade; 

r) Quando tocar o solo folgue e libere o cabo, procedendo um rápido 

agachamento; 
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           Figura 2.13 – Folgando o sistema para liberar o cabo  
do freio tipo oito.(Fonte: Comissão) 

 

 

s) Deixe bem claro ao TOp que o cabo está livre (ABRA OS BRAÇOS). Caso o 

aparelho oito venha a se manter no cabo ou outro inconveniente, aponte para 

o equipamento preso, não sinalize que o cabo está livre; 

 

 

         Figura 2.14 – Indicando ao TOp que o cabo está livre  
do freio tipo oito.(Fonte: Comissão) 

 

t) No desembarque sobre pontos elevados, após se desequipar, não se desloque 

de costas, mantenha-se agachado em local seguro e atento a ANV.  
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Procedimento para pouso de emergência 

I. SOLO: 

Ao ser informado pelo TOp da situação de emergência, você deve: 

a) Ajustar o cinto de segurança; 

b) Realizar posicionamento emergencial padrão; 

c) Ao aterrissar, sair da aeronave após a ordem do comandante da 

aeronave e sob orientação dos tripulantes. Caso a tripulação não esteja 

em condições de proceder ao previsto, somente abandone a aeronave 

depois da parada dos rotores. 

II. ÁGUA: 

Ao ser informado pelo TOp da situação de emergência, você deve: 

a) Ajustar o cinto de segurança; 

b) Realizar posicionamento emergencial padrão; 

c) Após a amerissagem (pouso água), deve-se aguardar a parada dos 

rotores e o giro submerso da aeronave para posterior abandono. 

Diversos 

Convém destacar que existem inúmeras técnicas no âmbito das Operações 

Aéreas, como, por exemplo, a técnica de resgate aéreo conhecida como Mc Guire, a 

qual ainda possui vários tipos. No entanto, as demais técnicas de Operações Aéreas 

serão tratadas em manual específico.  
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