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Leia Atentamente 
 

Você não deve depender exclusivamente das informações aqui contidas para garantir a sua segurança durante a 
escalada. Uma escalada segura depende do seu próprio julgamento, baseado numa instrução competente, experiência e 
conhecimento da sua real habilidade em escalar. 

Esta publicação não é um substituto para um instrutor ou guia de escalada em rocha. Caso você não conheça ou 
possua dúvidas em relação às técnicas de segurança necessárias à prática do esporte, procure um instrutor ou um guia 
especializado para lhe ensinar. 

A interpretação equivocada de algum conceito expresso nesta apostila pode colocá-lo numa situação difícil. 
Acidentes podem ocorrer, como resultado de uma má compreensão desta publicação ou da superestimação dos seus 
próprios limites. De qualquer forma, as informações fornecidas nesta apostila deverão ser usadas apenas como um 
complemento, um auxílio a escaladores que possuam um competente treinamento em técnicas de escalada e de 
segurança. 
 

Segurança na Escalada 
 

É importante lembrar que o Curso Básico de Escalada é antes de mais nada um curso sobre segurança. Para 
galgar terrenos rochosos é fundamental que o iniciante assimile muito bem os Conceitos Básicos de Segurança. Esses 
conceitos relativos a utilização prática dos equipamentos não são tão complexos, no entanto um pequeno erro na 
aplicação dos procedimentos de segurança, pode causar acidentes. Por causa disto, além do conhecimento prático, o 
escalador deve estar atento às falhas humanas e atuar na prevenção de acidentes. O cansaço de um dia longo de 
escalada, sol forte, casualidade, falta de atenção, ou outros fatores, podem fazer com que em algum momento se esqueça 
de seguir algum dos procedimentos necessários.  

Para escalar com segurança, portanto, é fundamental entender o funcionamento e a aplicação adequada dos 
equipamentos, e ter bastante atenção para prevenir acidentes de forma eficaz. 

 

I - Introdução ao Montanhismo 
 
Breve história do montanhismo, no mundo e no Brasil 
 

 Em 24 de Abril de 1336, um italiano de nome Francesco Petrarca, com seus 32 anos recém completados, 
juntamente com seu irmão mais novo, de nome Geraldo, escalou o Mont Ventoux (1.912 metros acima do nível do mar), 
um típico pico pré-alpino. Petrarca foi o primeiro a descrever com tanta riqueza de detalhes a beleza e os mistérios de sua 
jornada, vindo então ser conhecido como o Pai do Alpinismo. 

 No século seguinte, mais precisamente em 1492, houve uma escalada que repercutiu em toda a Europa: o Mont 
Aiguille, de 2.090 metros na França, pois os Alpes ainda significavam um lugar hostil para os seres humanos.  

 No final do século XVIII e início do século XIX houve algumas escaladas de cunho científico, como a subida do 
Mont Blanc, ponto culminante da Europa Ocidental com 4.807 metros de altitude, em 1786. Entretanto o esporte só se 
popularizou na segunda metade do século XIX. Ascensões como a do Matterhorn em 1865 (Suíça-Itália), o Chimborazo 
(6.310 metros , Equador) em 1880, o Kilimanjaro (5.895 metros , na África) em 1889 e o Aconcágua (6.959 metros , na 
Argentina) em 1897, difundiram o termo Alpinismo pelos quatro cantos do mundo. 

 É neste mesmo período que se realizaram, no Brasil, as primeiras escaladas. Entre elas: o Pão de Açúcar (por um 
grupo de ingleses em 1817), a Pedra da Gávea, o Olimpo no Marumbi, Paraná e as Agulhas Negras em Itatiaia. 

 No início do século XX houve grande avanço técnico no Montanhismo, em particular na escalada em rocha e gelo. 
As principais vertentes dos Alpes foram escaladas e em 1938 a face norte do Eiger, uma das maiores paredes da Europa, 
é conquistada. No Brasil, em 1912, um grupo de excursionistas de Teresópolis, após uma semana de investidas, atinge o 
cume do Dedo de Deus. Fato que é lembrado como marco da escalada nacional. 
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As décadas de 40 e 50 foram um período de grandes escaladas e escaladores. Foi conquistado o primeiro pico com mais 
de 8.000 metros, o Annapurna com 8.078 metros em 1950. O ´Teto do Mundo´ foi atingido, o Everest (8.848 metros) em 
1953, pelo neozelandês Edmund Hillary e o sherpa Tensing Norkay. No ano seguinte o K-2, segunda montanha mais alta 
do mundo. No campo da escalada em rocha foram abertas vias no Half Dome (1957) e no El Capitan (1958), na Califórnia, 
com 800 e 1.000 metros de pura rocha vertical, respectivamente. Sem esquecer do Fitz-Roy na Patagônia argentina, 
escalado em 1952, por Lionel Terray e Guido Magnone.  

No Brasil essas foram as décadas das conquistas de chaminés e vias ferratas. Em 1944 foi aberta em grande 
estilo uma das mais famosas, a chaminé Stop, no Rio de Janeiro. Outras conquistas se seguiram como o Pico do Itabira 
(cerca de 400 metros de via) em 1947, no Espírito Santo, Pico Maior de Salinas (via de 300 metros), em Friburgo (1946), 
Chaminé Rio de Janeiro (com 350 metros) em 1949, na maior parede do Rio de Janeiro, o Corcovado, entre outras. Em 
todas essas conquistas participou o escalador Silvio Mendes, o mais destacado da época. Na década de 50 foram abertas 
várias vias ferratas - com cabo de aço. Nesta época quando uma parede não possuía chaminés ou fendas largas os 
escaladores colocavam cabos de aço porque não tinham equipamento e técnica tão desenvolvida como hoje em dia. Bons 
exemplos desse trabalho foram as aberturas das vias Secundo Costa Neto (1957) no Pão de Açúcar e o paredão Escola 
(1955), no Morro da Urca. Porém a mais famosa e clássica dessa época foi o CEPI, de 1952, via que ainda é possível de 
ser escalada como naquela época, pois está como era antigamente, com cabos de aço. Destaque também merece a 
conquista da Chaminé Gallotti, em 1954 e os escaladores da época Ricardo Menescal, Tadeusz Hollup, Antõnio Marcos de 
Oliveira, Patrick White e Laércio Martins. 

 Finalmente, a partir da década de 60, se consolidou o Montanhismo esportivo moderno. Com novas técnicas 
desenvolvidas, equipamentos avançados, treinamentos rigorosos e escaladas cada vez mais atléticas, grandes paredes 
foram vencidas, entre elas: a Torre Central del Paine (1963) e o Cerro Torre (1974), ambas na Patagônia. Foram 
escaladas vertentes cada vez mais difíceis em picos antes já atingidos. Reinhold Messner atinge o cume do Everest sem 
utilizar oxigênio engarrafado em 1978 e dois anos depois repete o feito, e desta vez, em solitário.  

Por aqui os cabos de aço começaram a ser substituídos pela escalada livre. Em grande parte porque começaram 
a chegar às cordas de náilon, mosquetões e as botas tipo Vibram. Desses anos as vias mais clássicas são a XV de 
Novembro (1962), na Agulhinha da Gávea, a IV Centenário (1965) e o Paredão Santos Dumont (1966), na Urca. Depois de 
1970 houve uma multiplicação muito rápida das vias. Chegaram as sapatilhas mais modernas e os mosquetões de 
alumínio. Surgiram as vias do Paredão dos Coloridos (1975 a 1980), singra (1971), Roda Viva (1969), Salomith (1971), IV 
Sol (1980), diedro Phoenix (1979) e Às de Espadas (1979), na Urca. 

A década de 80 foi marcada por uma grande evolução dos materiais de escalada e técnicas. São desta época 
algumas das maiores e mais difíceis vias do Pão de Açúcar como o Waldo (6º VIIa), Xeque-Mate (6º VIIb), Caixinha de 
Surpresa (7º VIIa), Cisco Kid (6º VIIb), Pássaros de Fogo (6º VIIa), Limiar da Loucura (7º VIIc), e Contra-Pino (6º VIsup 
A3). 

A escalada esportiva tornou-se uma febre nos anos 90. Escaladores brasileiros encadenaram vias de décimo 
grau, a escalada feminina destacou-se com encadenamentos de oitavos e nonos e a prática do boulder se popularizou. A 
dificuldade das falésias foi levada para as paredes e com isso surgiram vias como a Barriga do Pássaro (IXb) e A Um 
Passo do Espaço (VIIIc) no Pão de Açúcar. Houve ainda um grande aumento de praticantes, o surgimento da Federação  
de Montanhismo (FEMERJ) e da Associação de Guias Profissionais (AGUIPERJ).  

 

 

Modalidades e estilos de escalada 

 

Boulder, é a escalada de blocos pequenos de rocha, alguns extremamente difíceis. É a forma mais simples e 
pura de escalar. Oferece liberdade total para prescindir a corda,  já que é executada a poucos metros do solo. 
Normalmente requer apenas sapatilha e magnésio, às vezes um pequeno colchão, o Crash Pad. Um parceiro para te 
apoiar nas quedas também é bem vindo. 

Escalada Esportiva, realizada em paredes, falésias e grandes blocos, tem proteções fixas, próximas, e o 
escalador precisa se concentrar apenas em escalar, pois as quedas normalmente não são perigosas. Podem ser vias 
técnicas, ex.: Pedra do Urubu, ou atléticas realizadas em paredes negativas, exigindo força e resistência, ex.: Barrinha. 

Escalada Tradicional, são vias grampeadas em chaminés, paredes com agarras e paredes de aderência. Várias 
vias tradicionais foram abertas para chegar ao cume de montanhas como: Dedo de Deus, Pão de Açúcar, Corcovado, 
Agulha do Diabo, Pico Maior de Friburgo, etc. Alguns exemplos: IV Centenário no Babilônia, Secundo no Pão de Açúcar e 
P3 no Pico da Tijuca. 

Vias com Proteção Móvel, são escaladas com fendas, oposição, diedro e fissura. Podem ser também vias mistas 
com móveis e grampos. Bons exemplos são as vias do Pico Maior e do Capacete em Salinas, o Magia Vertical no Pico da 
Tijuca, o diedro Cracatoa no Irmão Menor, entre outras. 

Escalada Indoor, realizada em muros de madeira com agarras de resina. Pode ser utilizada como treinamento 
para melhorar a técnica ou a força. É propícia para campeonatos. 
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Escalada Solo, sem cordas, baudrier ou qualquer outro equipamento de segurança, este é um estilo para poucos , 
pois , um erro pode ser fatal. 

Escalada Artificial, quando não há possibilidades para a es calada em livre, o escalador emprega meios não 
naturais para sua progressão. Existem inúmeras técnicas e artifícios que permitem, com o auxílio de todo e qualquer 
equipamento (cordas, grampos, móveis) ganhar altura. 

Alta Montanha, o objetivo é atingir o cume das montanhas mais elevadas do planeta. Se for por uma via difícil 
tecnicamente, melhor ainda. É necessário equipamento de neve e gelo, já que nestas montanhas as neves são eternas. 
Os maiores problemas são: o ar rarefeito, o frio, avalanches e as mudanças do tempo. 

 

Ética do montanhismo 

O esporte da escalada não está limitado por regras formais. Para respeitarmos os conquistadores, os escaladores 
e o meio ambiente, é necessário seguirmos um conjunto de princípios. Tais princípios são definidos ao longo das 
gerações, pela comunidade local e estão fundamentados na ética ambiental e no respeito entre escaladores. 

A ética ambiental é definida em atitudes ou utilizações de técnicas que reduzam ao máximo o registro da 
passagem do escalador pela montanha. 

Respeito entre escaladores está sobretudo, mas não somente, materializado na não alteração das vias já 
conquistadas, que devem ser compreendidas como um patrimônio para todos os escaladores (atuais ou futuros). Deste 
modo, devem ser preservadas as diferenças de estilo e concepções de conquista que tornam a escalada em rocha um 
esporte tão rico e único. 

Esperamos, portanto, que você se junte a nós assumindo e divulgando as seguintes idéias e posturas: 

1- Resolva os lances naturais oferecidos pela pedra, não coloque e não cave agarras artificiais em rocha. Deixe 
para criar lances e vias artificiais somente em muros de escalada indoor. 

2- Não acrescente ou retire grampos em vias de escaladas sem a autorização dos conquistadores. Se uma via foi 
conquistada bem protegida, com grampeação longa ou com proteções móveis, devemos respeitar estes estilos. É 
válido lembrar que o escalador deve se preparar para as escaladas que deseja realizar e não rebaixar a escalada 
ao seu nível. Se você achar realmente necessárias alterações, converse antes com os conquistadores da mesma. 

3- Já existem acessos a todas as vias de escaladas. Não abra novas trilhas, nem crie atalhos modificando seus 
traçados originais. 

4- Preserve a vegetação das paredes rochosas. Não moleste aves e outros animais silvestres que eventualmente 
encontre durante a escalada. 

5- Ajude a manter trilhas e montanhas limpas. Leve seu lixo de volta. 

6- Respeite as fendas com possibilidade de proteção através de equipamentos móveis perfurando a rocha 
somente quando necessário; 

7- Respeite a vez de qualquer escalador que tenha chegado primeiro na via de escalada, ultrapassando somente 
com a permissão da equipe que chegou primeiro; 

8- Optar pela forma de descida que seja menos impactante ao ambiente; 

9- Não promova e nem participe de escaladas com um grande número de pessoas. Estas excursões causam 
grande impacto nas trilhas e nas vias. Aprecie o aspecto reflexivo e contemplativo do esporte, que só é possível 
longe da multidão. 

10- Informe-se e respeite a ética de cada local que visitar; 

11- Um dos grandes problemas que vivemos hoje em dia é a ameaça ao acesso das vias. A urbanização, 
favelização, grilagem, propriedades privadas, restrições determinadas por órgãos públicos, estão em alguns casos 
impedindo o acesso dos escaladores  as paredes. Os fatores que contribuem para esta situação são a 
descompostura de escaladores, acidentes, conflitos com os proprietários, conflitos entre escaladores, impacto 
ambiental, falta de informação de órgãos públicos. Portanto é importante preservar os acessos através da cortesia 
com proprietários e com a população local, bom relacionamento com órgãos públicos, além de denúncias contra o 
desrespeito ao meio ambiente. 

12- Pratique e divulgue as técnicas de mínimo impacto; 
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13- Dê prioridade ao socorro sobre o objetivo da excursão. A omissão de socorro, ou seja, deixar de prestar 
assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal é tratada no código penal. O socorro pode ser prestado 
através da conduta de primeiros socorros, caso seja de domínio do atendente ou pedindo o socorro da autoridade 
pública, bombeiros por exemplo (193). 

 

Mínimo impacto 

Hoje em dia milhares de pessoas procuram ambientes naturais para atividade de lazer, que vão desde um simples 
passeio até a prática de esportes de natureza. Na maioria destes locais a natureza é frágil e precisa ser tratada com 
cuidado. A proteção destes locais depende muito do comportamento dos visitantes. Você pode evitar o impacto da 
poluição e da destruição das áreas que freqüenta. É só seguir algumas regras simples, que ajudam a proteger o meio 
ambiente, dão maior prazer à sua visita e previnem acidentes, que nesses lugares afastados podem ter graves 
conseqüências. Abaixo estão alguns Princípios de Conduta Consciente em Ambientes Naturais: 

 
1 - Planejamento é fundamental 

• Informe-se sobre as condições climáticas. 

• Viaje em grupos pequenos, que causam menos impacto. 

• Evite viajar para as áreas mais populares durante feriados prolongados e férias. 

• Escolha as atividades que vai realizar conforme o seu condicionamento físico e seu nível de experiência. 

 
2 - Cuide das trilhas e dos locais de acampamento 
• Mantenha-se nas trilhas pré determinadas, mesmo se ela estiver molhada, lamacenta ou escorregadia. Se você 
contorna a parte danificada de um trilha, o es trago se tornará maior no futuro. Não use atalhos que cortam 
caminhos. Os atalhos favorecem a erosão e a destruição das raízes e plantas inteiras. 

• Acampando, evite áreas frágeis. Acampe somente em locais pré estabelecidos, quando existirem. Acampe a 
pelo menos 60 metros de qualquer fonte de água. Bons locais de acampamento são encontrados, não 
construídos. Não corte nem arranque a vegetação, nem remova pedra ao acampar. 

• Não cave valetas ao redor das barracas, escolha melhor o local e use um plástico sobre a barraca. 

• Ao percorrer uma trilha, ou sair de uma área de acampamento, certifique-se que elas permaneçam como se 
ninguém houvesse passado por ali. Remova todas as evidências de sua passagem. Não deixe rastros! 

• Não queime, nem enterre o lixo. As embalagens podem não queimar completamente, e animais podem cavar 
até o lixo e espalhá-lo. Traga todo o seu lixo de volta com você. 

• Caso não haja banheiros na área, cave um buraco com mais ou menos 15 cm de profundidade a pelo menos 60 
metros de qualquer fonte de água, trilhas ou locais de acampamento, em local onde não seja necessário remover 
a vegetação. 

 
3 - Deixe cada coisa em seu lugar 
• Não construa qualquer tipo de estrutura, como bancos, mesas, pontes, etc. Não quebre ou corte galhos de 
árvores, mesmo que estejam mortas ou tombadas, pois podem estar servindo de abrigo para aves ou outros 
animais. 

• Resista a tentação de levar ‘lembranças’ para casa. Tire apenas fotografias, deixe apenas leves pegadas, e leve 
para casa apenas suas memórias. 

 

4 - Não faça fogueiras e respeite os animais e as plantas 
• Fogueiras matam o solo, enfeiam os locais de acampamento e representam um grande perigo de incêndios 
florestais. Para cozinhar utilize um fogareiro próprio para acampamento. Se você realmente precisa acender uma 
fogueira, utilize locais previamente estabelecidos, e somente se as normas da área permitirem. Mantenha o fogo 
pequeno, utilizando apenas madeira morta encontrada no chão. Tenha absoluta certeza de que sua fogueira está 
completamente apagada antes de abandonar a área. 

• Não alimente os animais. Eles podem acabar se acostumando com comida humana e passar a invadir os 
acampamentos em busca de alimento, danificando barracas, mochilas e outros equipamentos. 

 

5 - Seja cortês com outros visitantes 



 

www.aguiperj.org.br   6 

• Evite fazer barulho, ele assusta os animais. Ande e acampe em silêncio, preservando a tranqüilidade e a 
sensação de harmonia que a natureza favorece. Deixe rádios e instrumentos sonoros em casa ou troque-os por 
um walkman.  

• Deixe os animais domésticos em casa.  

• Colabore com a educação de outros visitantes, transmitindo os princípios de mínimo impacto sempre que houver 
oportunidade. 

Fonte: Secretaria de Biodiversidade e Florestas, Ministério do Meio Ambiente, Governo Federal com apoio técnico 
do Centro Excursionista Universitário - SP. 
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II - Equipamentos 
 

Há atualmente uma variedade enorme de equipamentos. Muitos deles têm funções semelhantes e outros só serão 
usados em escaladas mais complexas. Como a proposta deste curso é iniciar o aluno na prática do montanhismo e da 
escalada em rocha, descreveremos nesta apostila os equipamentos básicos mais utilizados. 

A maioria dos equipamentos importados e alguns nacionais usados para segurança (corda, mosquetões, 
baudriers...) são homologados por entidades responsáveis e ligadas a atividade, que sujeitam os equipamentos a testes de 
segurança e resistência específicos. As homologações mais conhecidas são CE e UIAA. CE é a homologação da 
Comunidade Européia, enquanto UIAA significa União Internacional das Associações de Alpinismo. No Brasil ainda não 
dispomos de órgãos que regulamentem os materiais nacionais apesar do INMETRO e algumas Universidades, já terem 
testado muitos destes equipamentos.  

Para melhor compreensão classificamos os equipamentos em leves e pesados . Equipamentos leves são 
produzidos com material sintético como as cordas, fitas, baudriers , etc e os equipamentos pesados (também conhecidos 
por ferragens) são aqueles feitos de metais como o aço e o duralumínio e compreendem os mosquetões , freios, móveis...  

O equipamento é importantíssimo para a segurança do escalador, cabendo ao praticante inspecioná-lo 
periodicamente. Se você não sabe se ainda pode confiar em uma determinada peça do equipamento provavelmente está 
na hora de aposentá-la. 

Lembre-se de que se você estiver sempre atento as regras de segurança sua integridade estará assegurada, uma 
vez que os equipamentos são dimensionados para suportar cargas bastante superiores que as possíveis  cargas geradas 
nas escaladas . 

 
Mochilas de Ataque 

 
As mochilas para escaladas de um dia são conhecidas por “mochilas de ataque” e podem ser encontradas em 

tamanhos de 25 a 55 litros. Elas são em geral resistentes a abrasão, impermeáveis e possuem uma barrigueira (um 
cinturão na altura da cintura) de fácil ajuste que distribui o peso das costas para a cintura do escalador. Caso na mochila 
de ataque não caiba a corda dentro, esta pode ser carregada presa por alças fora da mochila. 
 
Baudriers 
 

 

 Os baudriers, também conhecidos como cadeirinhas, são peças individuais e devem se 
encaixar bem ao seu biótipo. Eles fazem a ligação entre a corda e o corpo do escalador, servindo 
também para operar e carregar o material de segurança. 

Há dois tipos básicos de baudriers: o primeiro envolve as pernas e a cintura, enquanto o 
segundo é o baudrier integral, envolvendo também a região peitoral. Estes últimos são raramente 
usados na escalada, sendo mais adequados para crianças. Os baudriers mais utilizados hoje em 
dia são os de duas pontas , uma proveniente da perna e a outra da cintura. Nestas  duas pontas é 
feito o encordamento com o Nó Oito pela ponta. Neste tipo de baudrier também é comum existir 
o “loop”, um anel extremamente resistente onde é clipado o freio, seja para o rapel ou para dar 
segurança. Existem também baudriers de uma ponta, sem loop, que são normalmente utilizados 
em muros indoor. 

  Ao escolher um baudrier para escalada em rocha deve-se prestar atenção na utilização que será dada a ele e ao 
conforto pessoal, pois você pode ficar pendurado nele durante boa parte da atividade. Alguns baudriers terão regulagens 
independentes nos cintos das  pernas, permitindo maiores ajustes, algo que não é obrigatório, mas pode ajudar na hora de 
vestir o baudrier com roupas de frio. O cinto da cintura deve ser levemente acolchoado e a fivela de segurança de fácil 
manejo e visualização. O baudrier também deve apresentar pelo menos três alças para carregar o material, sendo que 
este número irá variar de dois a cinco. Quanto menos alças, mais confuso será distribuir o material. 
Os tipos de fivelas de travamento encontradas na cintura do baudriers variam conforme cada fabricante. Leia as instruções 
do fabricante para fechá-las corretamente. A falta de atenção ao fechar estas fivelas pode causar sérios acidentes. 
Observe ainda qual é a região de encordam ento de cada baudrier, pois esta também varia. NUNCA se encorde no “loop”, 
o anel onde é preso o freio. 
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Mosquetões 
 
Os mosquetões podem ser classificados de acordo com sua função e formato. São eles que farão a ligação 

principal entre o montanhista e  a  rocha, sendo peças importantíssimas para a segurança de uma escalada. Nos 
mosquetões vem inscrito sua carga de ruptura, geralmente em Kilo Newtons (KN), bem como a homologação pelos órgãos 
competentes citados anteriormente. A carga de um mosquetão deve ser de pelo menos 18 KN no seu maior sentido e de 7 
KN com o gatilho aberto, o que equivale a 1800 e 700 quilos respectivamente. 

                           
 

Mosquetão tipo D de gatilho reto, mosquetão Pêra de rosca e informações impressas no corpo de um mosquetão.  
 
Mosquetão simples: Os mosquetões simples são encontrados principalmente em dois formatos, o D assimétrico 

e o Oval e têm dois tipos de gatilhos distintos: reto, que deve ser clipado no grampo; e curvo, que deve ser utilizado para 
passar a corda do escalador. Dois mosquetões, um de cada tipo, unidos por uma fita formarão uma “costura”. 

Mosquetão com trava de segurança: O modelo de mosquetão com trava mais utilizado é o mosquetão de rosca. 
Eles podem ser encontrados nos formatos D assimétrico, oval e pêra e são utilizados como mosquetão mãe na parada; 
para a segurança, tanto do guia quanto do participante; para prender o freio ao baudrier na hora do rapel; e para a solteira, 
entre outros. Uma outra opção são os  mosquetões com trava automática.  Podem ser utilizados por exemplo na solteira. 
Ao clipar e soltar o mosquetão, ele se fecha automaticamente. 

Os mosquetões são equipamentos muito duráveis sendo de manutenção bastante simples, bastando lubrificar 
seus gatilhos com WD-40 teflon ou grafite quando estas começarem a endurecer. Evite usar óleos pois eles retém poeira e 
terra. Sempre faça a conservação do mosquetão longe da corda e das fitas para que estas não entrem em contato com o 
lubrificante. Limpe bem o mosquetão antes de reagrupá-los ao resto do equipamento. 

Os mosquetões, como todas as outras ferragens, podem sofrer micro fissuras internas ao caírem de uma 
determinada altura e se chocarem contra a rocha. Essas micro fissuras, apesar de imperceptíveis, danificam o material e o 
comprometem. Aposente sua ferragem se ela cair durante uma escalada. Não vale a pena arriscar. 

 
Capacete 
 

 

 O capacete é um item de segurança pessoal que deve ser utilizado sempre. 
Objetos que caem são causadores de acidentes na escalada e a maioria deles 
poderiam ser evitados através da utilização deste equipamento desenhado para 
proteger o crânio de qualquer pancada, principalmente em vias aonde existe risco 
notório de pedras soltas. Além de pedras também pode acontecer do guia, ou de 
outros escaladores , deixarem cair algum  equipamento. O capacete também protege 
a cabeça contra impactos laterais decorrentes  de uma queda. 

 
 
Sapatilhas de escalada 
 

Os calçados para escalada são artigos essenciais para a prática da escalada em livre. Com ele você pode 
começar a subir com mais precisão e sem escorregões. Lembre-se de que uma bota de escalada nunca deve ficar larga 
no pé. Por esse motivo, em geral, os escaladores compram um número, ou dois abaixo do tamanho dos seus pés. Evite 
adquirir um calçado muito pequeno, procure um calçado justo mas confortável e lembre-se que ele irá ceder um pouco 
devido às pressões exercidas. 
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 Existem dois tipos básicos de calçados para escalada: as Botinhas e as Sapatilhas. 
Botinhas sem cano são boas para principiantes e escaladores de nível médio, pois permitem 
que os pés se movimentem com maior liberdade e ainda apresentam uma relativa firmeza 
para a planta do pé. Isto permite pisar em agarras pequenas com precisão, sem ter que fazer 
um esforço muito grande com a musculatura dos dedos dos pés. As botinhas de cano alto 
protegem melhor os pés e os tornozelos. E são propícias para escaladas em fendas, mas 
podem restringir um pouco o movimento dos pés em agarras ou aderências. 
 
Sapatilhas são muito macias e sensíveis e por isso as mais precisas, sendo bastante 
utilizadas em competições de escalada esportiva ou em vias curtas de alto grau de 
dificuldade. As sapatilhas, que geralmente não possuem cadarço permitem maior 
sensibilidade de agarras , porém não dão um suporte muito significativo para a planta dos pés 
sendo recomendável que o escalador já tenha desenvolvido esta musculatura para poder tirar 
um bom proveito desse calçado. 
 

 
Ressola: A sola pode ser trocada por um profissional habilitado quando necessário. A sola da 5.10 (five-ten) é considerada 
a sola com maior aderência no mercado. Dependendo da borracha e da freqüência com que você escale, a sola da sua 
sapatilha pode durar de três meses a um ano. 
 
Fita, expressa ou anelar 

 

As fitas utilizadas numa escalada têm diversos tamanhos e suas finalidades são as mais variadas possíveis. As 
fitas mais curtas geralmente já vêm costuradas e são usadas em conjunto com dois mosquetões. Esse conjunto recebe o 
nome de fita expressa e com ele é possível costurar a corda aos grampos .  

As fitas médias e grandes podem  vir já costuradas  de fábrica ou serem atadas com o nó de fita. Com tamanho 
variando normalmente de 60 a 120 cm já fechadas , elas servem para equalização de ancoragens, estribos improvisados, 
montagem de top-rope, extensões de costuras, baudriers improvisados entre outras funções.  

Quando uma fita de cerca de 80 cm é presa nas duas pontas do baudrier através de um nó Boca de Lobo e na 
sua outra extremidade é colocado um mosquetão de rosca, ela passa a ser chamada de solteira e serve para unir o 
escalador as  paradas de uma via. Uma solteira também pode ser feita utilizando um pedaço de corda ou cordelete. 

                                                   
              Fitas atadas com nó e costuradas.                                                                                                    Solteira.  

 

Importante: As fitas costuradas possuem de cinco a seis pontos de costura e, como regra, são mais resistentes do 
que as atadas com o nó de fita. As fitas costuradas podem se tornar menos resistentes com o tempo, ou de acordo com o 
atrito que os pontos de costura venham a sofrer durante o uso.  

 
Cordeletes 
 

São cordas finas , possuem capa e alma, em geral com 5 ou 6 mm de diâmetro e podem ser utilizados para a 
montagem de prusiks e para fazer um backup do rapel, por exemplo. O ideal é possuir pelo menos dois  cordeletes com 
cerca de 1,30 metro de comprimento cada, emendados com Nó de Fita ou Pescador Duplo. Leve-os sempre com você, 
pois serão sempre úteis. 
 
Aparelhos de asseguramento e rapel 
 

Existem vários  aparelhos que são utilizados para fazer a segurança do guia, do participante e também para o 
rapel. Eles são chamados freios. Os aparelhos mais comuns são o Oito, o ATC e o Gri-Gri. Qualquer que seja o aparelho 
escolhido ele sempre deverá estar conectado a um mosquetão de rosca e deve-se aprender a utilizá-lo com perícia. 
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O Freio Oito é o aparelho de segurança e rapel mais tradicional e permite que se dê segurança ao guia de pelo menos três 
maneiras diferentes, embora só uma seja utilizada com freqüência, o Oito completo. Há também duas maneiras de se 
rapelar com o Freio Oito. Algumas das desvantagens dele é que torce a corda um pouco durante a descida.  

                                    
 

Oito, ATC e Gri-gri. 
 

Já o ATC é mais simples e mais versátil possuindo uma única forma para se dar segurança e para efetuar o rapel, 
além de ser possível dar segurança com corda dupla pois possibilita o controle individual de cada uma das cordas do 
sistema. O ATC é também mais preciso e de manejo mais simples que o Oito, além de não torcer tanto a corda na descida. 

O Gri-Gri tem sido bastante utilizado hoje me dia para escalada esportiva e em muros Indoor. A grande vantagem 
dele é travar automaticamente a corda em caso de queda. Não é útil no rapel, pois não tem espaço para as duas cordas. É 
necessário bastante treino para manejar com segurança os freio acima, principalmente o Gri-Gri. 
 
Anoraque 

 
Um anorak é uma capa de chuva leve que também serve de proteção contra o vento. Mesmo quando sair para 

escalar em um dia de sol é bom estar levando este abrigo, pois as condições na montanha podem mudar repentinamente 
e mesmo um “ventinho” pode causar hipotermia, ainda mais se acompanhado de uma chuva eventual. Eles são 
confeccionados de diversos materiais e os preços variam de acordo. Procure os modelos mais simples que são os mais 
leves e menos volumosos. Os modelos feitos com um tecido chamado Gore-tex são os melhores mas somente fabricantes 
internacionais os confeccionam, sendo também os mais caros. No Brasil há alguns modelos feitos de nylon, ou tecidos 
similares, que funcionam bem e são muito mais acessíveis em termos financeiros. 
 
Lanterna 

 

 

 Leve sempre uma lanterna quando há a possibilidade, mesmo que remota, 
de terminar uma escalada ou um rapel a noite. Uma boa lanterna deve ser leve e 
pequena, de preferência que possa ser posta na cabeça ou acoplada ao capacete. 
Há boas lanternas no mercado, algumas inclusive com lâmpadas de Led que 
resistem a mais de 100 horas de iluminação e são à prova d’água. Lembre-se que 
para uma lanterna funcionar bem é necessário que as pilhas estejam boas, portanto 
não se esqueça de carregar pilhas novas reservas. 

 
Cantis 

 
Para cada escalada devemos levar uma certa quantidade de água. E entre os fatores que devem ser levados em 

consideração estão: o tempo de aproximação, o tempo de duração da via, a época do ano e a exposição da via escolhida 
ao sol. Para as escaladas do Curso Básico 1 litro d’água para cada participante deve ser o suficiente. Já para vias maiores 
ou no sol pode ser necessário até três litros por pessoa. As garrafas plásticas, conhecidas por “pet” são a melhor opção já 
que são duráveis, vem em vários tamanhos e são facilmente substituíveis. 
 
Saco de Magnésio 

 

O carbonato de magnésio, conhecido como magnésio, é utilizado para secar o suor das mãos enquanto se 
escala. Mãos suadas se tornam escorregadias, ficando mais difícil segurar naquelas agarras menores de forma que este 
pó branco (o mesmo usado na ginástica olímpica e basquete) faz uma significativa diferença principalmente nos  dias mais 
úmidos e quentes. 

O magnésio, que é carregado em um saquinho preso a cintura é um produto químico não biodegradável e resseca 
a pele. Além de deixar uma aparência feia na rocha (esta fica manchada de branco) podendo torná-la escorregadia se 
usado em excesso. Portanto, não se vicie em magnésio e tente usá-lo só quando for realmente necessário. Lembre-se de 
que você está escalando na natureza e o respeito deve ser a coisa mais importante. 

O magnésio é carregado em saquinhos presos a cintura do escalador para fácil acesso das mãos e existem 
centenas de opções a escolha. 
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Proteção fixa e móvel 

 

As proteções podem ser divididas em fixas e móveis. A proteção fixa consiste basicamente de grampos e 
chapeletas. A instalação deste tipo de peça é uma atividade para escaladores experientes e por isto não entraremos em 
detalhes aqui. É necessária muita experiência e respeito aos padrões éticos locais, para se fixar um grampo ou chapeleta.      

Os grampos têm, em geral, o formato de um “P”; a parte que fica introduzida na rocha é o tarugo e a outra é o olhal. O 
olhal fica para fora e é o local onde se passam os mosquetões. Um grampo bem instalado terá o olhal tocando na rocha e 
estará firme no local. Para suportar quedas o ideal é que eles sejam de ½ polegada (12,7mm) no tarugo. 

Grampos condenados são geralmente aqueles que já estão corroídos pela ferrugem ou que não foram bem 
fixados. Um grampo mal batido pode ser extremamente perigoso. O seu guia deve ser capaz de julgar a qualidade das 
ancoragens fixas encontradas em qualquer escalada.  

                   
          Grampo e chapeletas.                                                                                      Móveis: Friends, Stopper e Píton.  

 

Pode-se dizer que a criação do grampo foi um marco da escalada em rocha no Brasil. Foi inventado em 1912 pelo 
pernambucano José Teixeira Guimarães, um dos conquistadores do Dedo de Deus. Seus grampos são usados até hoje 
pelos escaladores que repetem a “Teixeira” há 88 anos. A partir da década de 40, Silvio Mendes e sua turma (CERJ) dão 
forma à escalada brasileira, com os grampos de ½ ou de 5/8 polegadas que proporcionaram, em menos de uma década, 
as conquistas da chaminé “Rio de Janeiro”, no Corcovado, da “Stop”, no Pão de Açúcar, da “Passagem dos Olhos”, na 
Pedra da Gávea, além de escaladas no Pico Maior, Capacete, Caixa de Fósforo, em Salinas, Friburgo, o Pico do Itabira e 
a Freira, no Espírito Santo.  

Está claro que, apesar de nossos grampos serem equipamentos de proteção fixa não homologados, fabricados 
ainda artesanalmente para um público restrito e sem investimento para melhorar a tecnologia de fabricação, apresentam 
avanços na solda e no aço utilizado, e o mais importante, não há registro de acidentes fatais por falhas nos grampos. 

Testes foram feitos na PUC com vários grampos de diferentes fabricantes que suportaram até 1400 Kg antes de se 
romperem. O que ocorre na prática é que as quedas normalmente acontecem com fatores menores que dois , em cordas 
com força de choque muito menores  que as especificações da UIAA, exigindo, portanto, menos do sistema em caso de 
queda.  

As chapeletas são fixas na pedra com um sistema de expansão. Para fora fica o olhal por onde é clipado o 
mosquetão. A vantagem das chapeletas importadas em relação aos grampos é que a maioria delas tem homologação CE 
ou UIAA. A desvantagem é que são corroídas muito mais rapidamente pela maresia, e por terem um olhal bastante fino 
não se deve passar a corda diretamente por ela para rapelar. Uma chapeleta que esteja num ponto de rapel deve ter um 
segundo olhal para a corda. 

A proteção móvel é um tipo de proteção “limpa”. São utilizadas peças, como os friends e os nuts (stoppers e 
hexentrics), que são colocados nas fendas e buracos da rocha pelo guia. Este costura os “móveis” como se fosse um 
grampo e o participante, ao subir, retira não só as costuras como as peças móveis.  

A colocação de tais peças não é tão simples, exige muito treino. Numa escalada inteira em móvel, não fica fixo na 
parede nenhum grampo. Existem também vias mistas com grampos, nas  partes em que não há fendas, e móveis. 
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III - Cordas 
 
Características 

 

A corda é a parte mais importante do sistema de segurança. As primeiras escaladas foram feitas com elas 
amarradas apenas à cintura dos escaladores. Atualmente as cordas são feitas com fibras sintéticas e possuem duas 
partes: a alma e a capa.  

As cordas desenvolvidas para escalada em rocha são construídas com fibras de poliamida (náilon) entrelaçadas 
para que possam se alongar e absorver o impacto, mesmo das piores quedas. Esta elasticidade varia de 6 a 7% e evita 
uma sobrecarga ao distribuir a força de choque. São as chamadas cordas dinâmicas. As cordas estáticas também esticam, 
mas muito pouco, insuficiente para absorver o impacto de uma queda.Uma queda em tais cordas gera uma força de 
impacto tão alta que pode quebrar mosquetões e grampos, imagine então o impacto no corpo de um escalador. 

                           
                   Capa e alma.                                                                                               Cordas simples, duplas e gêmeas. 

 

As cordas podem ser Simples, Duplas ou Gêmeas, de acordo principalmente, com o seu diâmetro. As cordas 
Simples variam de 9.5 mm a 11 mm de diâmetro, têm entre 50 e 70 metros de comprimento e podem ser utilizadas em 
qualquer tipo de escalada. As cordas Duplas e Gêmeas tem de 8 a 9 mm de diâmetro e são assim chamadas pois o guia 
tem que utilizar duas destas, cada uma com 50 ou 60 metros , para ter um sistema seguro. Elas são ótimas quando 
utilizadas em escaladas onde o atrito (peso) da corda pode atrapalhar o escalador, em locais onde há pedras cortantes ou 
para escaladas longas onde a descida é feita com cordas. Entretanto seu uso requer cuidados especiais e mesmo 
escaladores experientes tem que estar cientes de suas particularidades. A UIAA, órgão internacional que homologa os 
equipamentos de escalada, identifica as cordas Simples com o numero 1 dentro de um círculo, as cordas Duplas com o ½ 
e as Gêmeas com o símbolo de infinito. As cordas mais utilizadas no Brasil são simples (número 1 dentro de um círculo), 
com 10 ou 10.5mm de diâmetro e 50 metros de comprimento. 

É importante conhecer algumas características das cordas, entre elas:  

• Número de quedas UIAA: é testado um pedaço da corda numa queda extremamente forte, em fator de queda 
próximo a 2. Para passar no teste da UIAA a corda deve agüentar um mínimo de 5 destas quedas. Não é um 
número tão importante, já que na prática quedas tão duras são raras. Não há necessidade de se preocupar, pois 
uma corda pode agüentar mais de uma centena de quedas pequenas.  

• Força máxima de impacto: Mede a força transmitida ao escalador durante uma queda. Quanto menor melhor, pois 
isso significa menor impacto no escalador e também no equipamento. Para ser aprovada pela UIAA uma corda 
deve ter uma força de choque inferior a 1200 Kgf. Hoje em dia as cordas transmitem entre 670 e 900 kgf. 

• Deslizamento da capa: como a capa e alma são 2 componentes independentes elas podem deslizar uma sobre a 
outra, ocasionando um desgaste mais rápido da corda. Um deslizamento igual a zero é o ideal. 

• Flexibilidade do Nó: mostra mediante um teste com um nó simples  e dez quilos de peso a flexibilidade da corda. 

• Outro fator que valoriza uma corda é ter uma capa resistente a abrasão. Na hora de comprar uma corda procure 
saber se ela foi desenvolvida para o tipo de escalada que você pretende fazer. Por exemplo, cordas para vias 
esportivas tem uma capa mais fina para valorizar a maleabilidade e cordas para ‘big walls’ tem fios mais grossos 
na capa para resistir melhor ao roçamento. 

• Hoje em dia há também cordas tratadas com uma camada de Teflon ou silicone, que repele água e evita que a 
corda fique muito encharcada se começar a chover no meio da escalada. Estas cordas recebem a denominação 
“dry” e além de evitar que a corda encharque em caso de chuva, este tipo de tratamento aumenta a resistência da 
corda a abrasão e reduz a absorção de raios ultra violetas.   
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Inspecionando a Corda 
 

Após algum tempo de uso a corda se tornará felpuda por causa do atrito durante o uso, isso é normal! Entretanto 
é bom observar bem a qualidade da corda e aposentá-la quando esta apresentar sinais de fadiga. Uma maneira simples 
para saber se a corda esta boa ou não para o uso é examiná-la a procura de regiões chatas e moles, passando todo o 
comprimento da corda através da mão fechada. Se encontrar uma saliência, isto pode significar que parte da alma da 
corda já se rompeu e a corda deve ser aposentada. O mesmo fim deve ser dado a corda se a capa está tão desgastada 
que deixa exposta a alma. 
 
Cuidados com a corda 

 
Para prolongar a vida útil da corda alguns cuidados simples devem ser tomados. Evite pisar na corda, pois com 

isso você estará introduzindo grãos de areia na alma de sua corda. Esses grãos são resistentes e corroem  a alma da 
corda aos poucos. Se sua corda estiver muito suja, lave-a com água corrente, sem usar produtos químicos, no máximo 
com sabão neutro. É possível lavá-la em uma máquina de lavar ajustando a máquina para roupas delicadas. Nunca seque 
a corda em secadores e nunca coloque a corda para secar ao sol. Deixe-a secar a sombra e em lugar bem ventilado. 

 
Uma das maneiras de se enrolar uma corda.
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IV - Nós 
 

  

  

 

Aselha de Oito – usado para encordamento do 
escalador indiretamente na cadeirinha. Utilizar 

sempre dois mosquetões.  

  Aselha Simples – usado para içar materiais e mochilas. 

      

  

  

 

Boca de Lobo – nó para fixar cordas, fitas ou 
cordeletes. Muito utilizado na solteira.  

  UIAA (nó Dinâmico) – serve para dar segurança para o 
participante, para o guia e para rapelar. 

      

  

  

  
Lais de Guia Duplo – nó de encordamento do 

escalador com a cadeirinha. 
  Marchard – nó auto-blocante para ascensão. Funciona bem com 

fitas planas. 
      

  

  

  
Nó de Frade (Arremate) – usado principalmente na 

ponta da corda no rapel.  
  Nó de Montanha – nó para emendar cordas somente para rapel. 
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Nó de Fita – usado para emendar fitas e cordeletes.  Nó de Oito pela Ponta – é o nó mais recomendado para a união 
do escalador a cadeirinha. 

   

 

 

 

Pescador Duplo – usado para emendar cordas e 
cordeletes. 

 Prusik – é um nó auto-blocante que serve para ascensão em 
casos de emergência. 

   

 

 

 
Volta do Fiel – serve para fixar a corda. Quando feito 

perto da ponta, deve ser feito um arremate. 
 Nó Auto-blocante – utilizado abaixo do freio durante o rapel para 

em casos de emergência bloquear a descida. 
 
OBS.: Uma boa fonte para consultas é o livro Cordas e Nós para Montanhistas do escalador Cristiano Requião.  



 

www.aguiperj.org.br   16 

 

V - Técnicas de Escalada 
 
Progressão em livre 

 

A escalada em livre é uma das maiores satisfações desta atividade. Ela é tanto física, uma mescla de ginástica, 
quanto mental, concentração e equilíbrio emocional. Temos que aprender a planejar e antecipar nossos movimentos de 
forma pensada, como em uma partida de xadrez. Desenvolver e melhorar a técnica é uma busca para toda a vida e algo 
que só se aprende fazendo. 

 A escalada pode ser executada em qualquer tipo de rocha que tenha saliências e/ou aderência para pisarmos 
e/ou segurarmos. Essas saliências recebem o nome de agarras. O grau de dificuldade de uma escalada varia de acordo 
com o tamanho, a disponibilidade de agarras, a inclinação da parede e a aderência da rocha. 

 Não importa qual a inclinação da rocha em que você se encontra. Uma boa técnica requer que você mantenha 
uma postura ereta, perpendicular ao solo e centralize seu peso nos pés. Os iniciantes têm uma tendência de abraçar a 
rocha ou tentar pegar agarras que estão altas demais. Isto, além de reduzir o campo de visão, aumenta a tendência dos 
pés a escorregarem e a sobrecarga dos braços. Uma boa dica para iniciantes é manter ao menos três pontos de contato 
com a rocha, ou seja, mexer um membro de seu corpo de cada vez. Manter uma boa postura permitirá um controle muito 
maior do equilíbrio e uma economia de suas forças. 

 
 Lembre-se sempre de que suas pernas são muito mais fortes que seus braços: use-as para progredir na rocha. 
Sempre tente minimizar a força feita sobre os braços. Use-os para manter a postura e dar equilíbrio ao seu corpo. Um erro 
comum dos escaladores menos experientes é procurar uma boa agarra de mão quando deveriam estar procurando 
agarras para os pés. Você ouvirá várias vezes que a chave para se escalar bem é um bom trabalho de pés e não força nos 
braços. 

 Apesar de nem sempre ser possível, tente trabalhar as agarras dentro de distâncias confortáveis, evitando 
agarras e passadas altas. Este tipo de movimento requer o uso muito grande de esforço e geralmente desequilibra o 
escalador.  

Em oposição a escalada livre está a escalada artificial. Nela, cada metro é escalado apoiando-se nas proteções 
(fixas ou móveis) e utilizando um estribo (espécie de escada feita de fitas). Na escalada livre as proteções e a corda são 
apenas utilizadas em caso de queda. A escalada artificial só é feita quando não há possibilidade para a escalada em l ivre. 

Citaremos a seguir algumas das técnicas mais comuns  de escalada em livre: 
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 Aderências: A prática da escalada em paredes lisas, sem agarras, é conhecida como 
aderência. Escalar este tipo de rocha é uma ótima oportunidade para aprender o limite de 
atrito da sola de sua sapatilha com a rocha e para desenvolver o equilíbrio e o 
posicionamento dos pés.  

A escalada em aderência é uma especialidade por si só, requerendo muita calma, 
confiança e uma boa distribuição de peso por parte do escalador. Ao escalar paredes 
lisas é necessário manter a sapatilha com uma grande superfície de contato com a rocha 
para se aumentar o atrito, para isto é bom manter os calcanhares o mais baixo possível. 
O posicionamento das mãos dependerá da inclinação da parede, podendo ser utilizadas 
voltadas para baixo, para que possam impulsionar o corpo para cima. O peso do corpo, 
porém, ainda é direcionado sobre os pés para não perder a fricção da sola da sapatilha 
com a rocha. A medida que a inclinação começa a ficar muito acentuada é necessário 
que o escalador comece a observar as eventuais ondulações da rocha, podendo assim 
tirar proveito de qualquer nuance oferecido pela rocha.  

  

Agarras: Uma parede com agarras nos fornece uma maneira mais clara de escalar. Um bom trabalho de pé é 
fundamental para que o escalador distribua a tensão sobre a pedra e alivie a pressão nos dedos. Os pés têm que ser 
postos nas agarras com precisão e firmeza. Nas agarras pequenas é importante não mexer os pés, pois eles podem 
escapulir com uma pequena mudança de direção, encaixe bem o pé na agarra antes de executar o movimento. Os pés 
podem ser usados de quatro maneiras básicas nas paredes com agarras. Podemos pisar com a ponta do pé em uma 
agarra, provavelmente a pisada mais exigente de todas, pois os músculos de nossas pernas não estão acostumados a 
isto. Também podemos pisar nas agarras com as laterais internas e externas dos pés, exigindo menos esforço da 
musculatura da perna e do pé. O quarto tipo de pisada- uma flexão de pé- faz com que a superfície de contato da sola com 
a rocha aumente e de mais firmeza a passada. Esta passada é similar a da aderência, porém se aproveita das saliências 
da rocha para obter maior sustentação. 

 
 As agarras de mão devem ser escolhidas de acordo com seu posicionamento, tamanho e solidez, sendo que a 
pressão exercida sobre elas quase sempre deve ser tangencial à rocha o que torna o movimento mais eficiente e ajuda a 
evitar que uma pressão exagerada para fora as quebre. Há várias maneiras de trabalharmos uma agarra de mão, 
dependendo de seu tamanho. Podemos segurar nelas usando nossos dedos, ou somente as pontas destes. Podemos usar 
a mão inteira para segurar a agarra com firmeza, como também podemos usar a mão espalmada para simplesmente fazer 
pressão nesta. 

 As agarras não precisam ser somente horizontais. Agarras na vertical podem ser muito úteis para manter o 
equilíbrio do corpo, permitindo até uma subida equilibrada em lances que não tenham agarras na horizontal. 

Fendas: As fendas são as rachaduras na pedra, variando desde pequenas fissuras que mal aceitam um dedo até 
aquelas que permitem o entalamento de praticamente todo o corpo. A técnica para se escalar fendas varia muito de acordo 
com sua espessura e posicionamento. 
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A forma mais aprimorada de s e escalar fendas é fazendo uso do entalamento de pés e mãos. Qual parte do corpo 
entalar e como fazer isto irá depender do tamanho da fenda. A seqüência básica de entalamento segue padrões 
comprovadamente vantajosos. 

As fendas maiores, conhecidas como de meio-corpo, off-widths, são extremamente inconvenientes e esquisitas, 
pois nenhuma parte do corpo se encaixa muito bem nelas requerendo muita prática para o domínio da técnica. E 
necessário que o escalador tenha muita técnica, força e agressividade para escalá-la, junto com um alto grau de confiança 
em si mesmo, pois geralmente essas fendas são difíceis para o guia proteger. 

Chaminés: A chaminé é uma fenda que permite o entalamento do corpo inteiro do escalador. Elas podem ser 
estreitas , médias  e largas e a técnica para escalá-las irá variar em função disto. O principio básico de uma chaminé, 
entretanto, é o mesmo. Empurra-se as faces da rocha simultaneamente com pés, mãos e costas, para manter o corpo 
firme no lugar. Para subir deve-se alternar pernas, mãos e aliviar a pressão nas costas para esticar as pernas e ganhar 
altura. 

 
Chaminé média 

 
Chaminé média e larga.  

 
Chaminé estreita.
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Diedros: Os diedros são formações onde duas 
paredes se encontram, formando um determinado ângulo. 
Na parte interna de um diedro geralmente encontra-se uma 
fenda, que é utilizada para a ascensão. A técnica mais 
utilizada para escalar um diedro é a oposição. agarra-se a 
borda da fenda com as mãos fazendo força para fora, 
enquanto os pés empurram a parede fazendo uma força na 
direção contrária. Esta contraposição de forças permite que 
o corpo fique estabilizado, permitindo uma ótima técnica de 
ascensão em certos casos. É importante manter os braços 
sempre bem esticados para minimizar a pressão na 
musculatura e transferi-la para a estrutura óssea, que 
suporta este tipo de força por mais tempo. 

                                       
 
Cordada - os papéis do guia e do participante, comunicação 
 

Após os integrantes da equipe estarem encordados  e com o material organizado, 
eles estão prontos para começar a escalada propriamente dita. Com tudo pronto, lembre-se 
que fazer um “checklist” de todo o sistema é fundamental. Verifique nó de encordamento, 
fivela do baudrier, freio e mosquetões de rosca. Verifique sempre! 

Um dos fatores mais importantes a partir deste momento será a comunicação entre 
o guia e o participante, pois a segurança de ambos depende da clareza desta. O guia só 
começa a escalar após confirmar com seu participante se sua segurança já está Ok. 
Durante sua subida o guia irá “costurar” a corda, ou seja, ele irá colocar as costuras nos 
grampos da via e passar a corda por elas. Após chegar ao local da ancoragem e se prender, 
o guia avisará ao participante que já está preso e que sua segurança pode ser desarmada. 
O guia então armará a segurança do participante e dirá a este que pode subir. O 
participante só deve subir quando tiver certeza que o guia está lhe dando segurança. O 
participante irá recolher as costuras deixadas pelo guia nas proteções. Ao chegar ao ponto 
de ancoragem o participante se prenderá com o mosquetão de rosca no mesmo local que o 
guia estiver ancorado a parada. Uma vez reunidos na mesma ancoragem, os escaladores 
re-arrumarão o material e o guia dará continuidade à escalada repetindo este procedimento. 

 

 
 

 
    A ancoragem pode ser feita em 1 único grampo desde que o mesmo apresente boas condições; paradas simples 
ou pode ser feita em dois ou mais grampos; paradas duplas, triplas e etc. 

 Importante: às vezes a comunicação entre o guia e o participante pode ser afetada devido as formas  da pedra, 
distância entre eles ou por causa do vento, sendo assim os integrantes da cordada deverão sempre combinar códigos com 
puxões na corda que os liga para restabelecerem a comunicação.  
 
 
Parada e equalização 
 

 A parada é o ponto em que podem acontecer as maiores sobrecargas numa escalada, seja 
pela reunião de vários escaladores ou por uma queda em fator 2 (veja adiante). Uma parada dupla 
(dois grampos), portanto, é preferida, na maioria dos casos. 

 Uma parada dupla pode ser equalizada com 
o triângulo de forças (ao lado). Você precisa de 2 
mosquetões simples, 1 de rosca tipo pêra e 1 fita de 
60 a 120 cm de comprimento, dependendo da 
situação. Importante é torcer a fita em um dos laços 
para garantir que se um dos  pontos falhar, o 
mosquetão de rosca continuará na fita. Repare como 
o mosquetão de rosca tipo pêra, nesta situação 
também chamado de mosquetão 'mãe', por receber os 
demais mosquetões, corre livremente pela fita para repassar forças 
proporcionais para as proteções. 

 Se por acaso na parada houver apenas um grampo, o guia deve 
verificar o estado aparente do grampo. Se parecer confiável, pode-se passar 
uma fita por dentro do olhal do grampo e juntar as duas pontas com um 
mosquetão Pêra de rosca. 
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 Caso você não tenha na hora um mosquetão de rosca, seja para a parada, para a solteira ou em um top-rope, 
você pode utilizar dois mosquetões simples com as janelas invertidas. Veja o desenho. 
 
 
Segurança para o guia 

 

Dar segurança a um parceiro que está guiando é muito importante! É uma grande responsabilidade que exige 
atenção. Leia algumas dicas abaixo para não vacilar na hora.  

Para começar, você irá precisar de um mosquetão de rosca e um freio. 

Freios : Existem numerosos freios à venda, porém falaremos de três 
dos mais usados: o Oito, o ATC e o Gri-gri. 

O Oito permite algumas variações na forma de passar a corda e fazer a 
segurança. No caso da segurança para o guia é recomendado o oito 
tradicional ou completo, pois tem um bom poder de frenagem. O oito como 
bolacha pode ser também utilizado se o fabricante do aparelho assim 
especificar no manual de instruções, pois alguns Oitos têm a abertura menor 
muito grande, o que impede o perfeito travamento da corda. O que não é 
recomendável para a segurança do guia é o oito rápido ou esportivo, pois tem 
um poder de frenagem muito menor, sendo por vezes perigoso, principalmente 
em caso de fatores de queda altos e/ou com uma diferença de peso grande 
entre os escaladores. 

A vantagem do ATC é aliar a agilidade do Oito Rápido com a 
segurança do Oito Tradicional, além de ser bem simples de montar. 

O Gri-gri exige atenção redobrada na montagem, pois é fácil enganar-
se e montar errado. Também é necessário muito mais prática que o Oito e o 

ATC para utilizá-lo adequadamente. É recomendado pelo fabricante somente para vias esportivas.  

Segurança no baudrier: O mosquetão de rosca que faz a ligação do freio ao baudrier deve ser clipado no 'Loop' 
do baudrier. O ‘Loop’ é o anel na frente do baudrier que é utilizado para segurança tanto do guia como do participante. A 
vantagem do 'Loop' é que o mosquetão passa a ser 
tracionado em apenas dois sentidos. Caso o 
mosquetão esteja nas duas pontas do baudrier, ele 
pode ser tracionado em três direções, o que não é 
recomendado na maioria dos mosquetões de escalada. 
Também não esqueça que mosquetões são 
desenvolvidos para serem utilizados no seu 
comprimento longitudinal (maior sentido). No 
comprimento transversal a resistência é menor.  

 

Na base da via : Na hora de fazer a segurança 
você deve posicionar-se bem próximo à base da via, na 
direção da primeira costura, para evitar ser puxado 
caso o guia caia. 

Fique atento a cada passo do guia. Sua 
responsabilidade é enorme. O grande dilema do 
segurador é dar corda o suficiente para não travar o 
guia durante as passadas mais rápidas, mas também 
não deixar corda frouxa demais e agravar as conseqüências  de uma queda. 

Na Parada: Quando o participante estiver numa parada, a maneira de dar segurança para o guia deve ser 
exatamente a mesma: freio e mosquetão de rosca presos ao baudrier. Um detalhe deve ser acrescentado: um mosquetão 
direcionador na parada para direcionar qualquer queda do guia num sentido cômodo para travar. Além de permitir que seu 
corpo absorva o impacto da queda do guia, evitas uma queda em cima da sua solteira. Lembre-se que com detalhes 
simples você pode evitar no mínimo muita dor de cabeça nas suas escaladas.  

 Considerações finais: O Oito e o ATC são freios dinâmicos , pois  a corda pode deslizar bastante até ser travada 
e devem ser usados com cuidado, pois um deslizamento de corda grande pode queimar a mão de quem dá segurança. 
Uma sugestão é usar uma luva de couro daquelas com os dedos cortados, na mão que freia a corda. Especialmente se a 
diferença de peso entre os es caladores for grande ou quando o segurador tem pouca força na mão. Neste caso o ATC tem 
mais uma vantagem sobre o Oito: pode-se utilizar dois mosquetões e assim obter mais poder de freio. 

O UIAA (nó dinâmico) pode substituir seu aparelho de segurança, caso você perca o seu. Pode ser usado para 
dar segurança ao guia e ao participante, além de servir para o rapel também. É só lembrar que para travar uma queda o 
ângulo entre a corda que entra no nó e a que sai dele é melhor estar próximo do zero, para garantir um melhor bloqueio. 
 

 
Plaqueta, ATC e Oito.  
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Fator de queda 

 

Vamos pensar agora sobre o guia, mais precisamente sobre a queda de guia. Imagine estas situações: 

1) Há 10 metros de corda entre o guia e o participante.O guia está 5 metros acima da última proteção e sofre uma 
queda (que será de 10 metros). 

2) O guia está 5 metros acima da parada e sofre uma queda (que será de 10 metros). 

Em qual dos exemplos acima você acha que o impacto da queda sobre a corda, o baudrier, os escaladores e o ponto de 
segurança será maior? Se você pensou no exemplo 2, acertou. Existe um método simples de calcular este impacto: o fator 
de queda. 

 
  
Fator de queda = altura da  queda dividido pela distância de corda entre os escaladores. 
            
 Calculando o fator de queda para os exemplos acima temos: 
 
 (1) Fator de queda = 10/10 = 1 
           
 (2) Fator de queda = 10/5 = 2 
 

 
 

 O fator 2, que é o maior impacto que pode ser gerado numa queda de guia, só acontece quando o guia está 
saindo da parada. Nessa hora a atenção deve ser redobrada, pois até costurar o primeiro grampo depois da parada, ele 
corre o rico de tomar uma queda de fator 2. 

 Uma opção para evitar um fator de queda alto é o participante parar num grampo antes do guia. Assim quando 
guia começar a guiar novamente já existirá duas costuras entre os dois. Uma no grampo do guia e outra, como 
direcionador, no grampo do participante. Outra opção ainda é o guia antes de parar subir mais um grampo, costurar e 
voltar para a parada. Assim quando recomeçar a guiar este primeiro lance estará em top rope. 
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Rapel 
 

Para escaladores e montanhistas o rapel é o meio de se descer das montanhas e paredes, quando não há 
possibilidade para a descida por caminhada. Muitas vezes o rapel é longo e tedioso, e os escaladores , ao final da 
escalada, em geral, já es tão cansados. Por estes motivos o rapel se torna estatisticamente a parte mais perigosa da 
escalada e por muitas vezes os escaladores se distraem na hora de rapelar esquecendo-se de checar corretamente os 
procedimentos de segurança. Um rapel com atenção é sinônimo de um rapel seguro. 

                                          
Rapel com ATC e Nó Auto-blocante, rapel com Oito e rapel com o UIAA.  

Preparando o rapel: Ao término de uma escalada o guia se desencorda e passa sua ponta da corda por dentro 
do(s) grampo(s). Uma vez passada a corda é a vez do participante desencordar-se. Desta maneira não há possibilidade 
dos escaladores se desencordarem ao mesmo tempo e deixarem a corda cair. Repare que neste momento você e o guia 
não estão mais presos pela corda, só pela solteira, mais um motivo para se tomar muito cuidado. Logo deve-se dar um nó 
em cada ponta da corda para evitar que o escalador passe do fim da corda em caso de desatenção. Como via de regra um 
nó volumoso já é suficiente, sendo o Nó de Frade bastante prático. 

 Com o meio da corda no grampo, chegou a hora de começar a descida. O guia desce primeiro abrindo o rapel. 
Após o guia se ancorar ele então deve liberar a corda de seu freio e chamar o participante gritando: - Corda livre!!! Ao 
participante cabe montar o freio e o backup com o nó auto-blocante. Vale a pena neste momento perder alguns segundos 
para conferir se o freio está bem montado e preso ao loop e se o backup está correto, antes de soltar a solteira para 
começar a descida. Não esqueça de recolher todo o equipamento deixado na ancoragem. Quando os dois já estiverem 
presos a nova parada devem então puxar um dos lados da corda, lembrando-se de desatar os nós das pontas antes de 
recolhê-la de modo que ela não fique presa no grampo. Este processo é repetido até chegar a base da escalada. 

 Caso haja rapéis em trechos diagonais de uma parede o escalador deve tomar cuidado com possíveis pêndulos. 
A melhor maneira para que isso não ocorra é descer primeiro em linha reta e depois caminhar para ao lado, entretanto 
este procedimento requer um cuidado especial com a vegetação da parede, que inclui orquídeas  e bromélias . Se a 
diagonal é muito extensa o guia deve descer costurando os grampos  e o participante descer descosturando com o guia 
controlando os pêndulos do participante pela ponta da corda. 
 
 
Erros comuns 

 

Alguns dos erros mais comuns e que podem causar acidentes numa escalada: 

1. Uma má comunicação entre os escaladores pode levar o participante a soltar a segurança do guia antes do 
tempo. O guia então se pendura na corda esperando ser travado e despenca. Lembre-se que uma boa 
comunicação é absolutamente essencial. 

2. O guia cai e um participante desatento deixa a corda correr até o guia bater no chão. Isto não é difícil de 
acontecer quando o guia está em algum ponto entre o primeiro e o terceiro grampo da via e o participante deixa a 
corda com uma barriga muito grande. 

3. O participante dá segurança muito afastado da base da via e é arrastado para a parede com a queda do guia, 
adicionando mais corda a queda do mesmo, causando possivelmente a queda do guia até o chão. 

4. O participante arma o aparelho de segurança errado e não consegue deter a queda do guia (comum com o gri-
gri). Check sempre. 

5. O escalador esquece de completar o nó de encordamento. Uma vez começado um nó, não permita que nada te 
distraia até que você tenha terminado o nó. Então confira para ver se está tudo certo. 
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6. O escalador se desespera com uma queda eminente e cai sem controle. Tente manter uma posição estável ao 
cair. E afaste a corda do seu calcanhar se está guiando. 

7. O guia ou o participante esquece de fazer a segunda passada na fivela do baudrier (muito comum). Check 
duplamente. 

8. A corda sai do top-rope. Use sempre mosquetões de rosca ou dois mosquetões simples com janelas opostas. 

9. O guia é descido, em top-rope, com a corda deslizando por dentro de uma fita (e não um mosquetão). O atrito 
corda-fita é um sério risco à sua vida. 

10. A ponta da corda passa pelo freio do participante enquanto o guia é descido, em top rope, levando-o ao chão 
(mais comum do que se imagina). O simples encordamento do participante evitaria este indesculpável erro. 

Fique atento!!! 
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VI - Graduação 
 

1) Introdução. Uma das vantagens do sistema brasileiro é a menção dos graus geral e do lance mais difícil da via 
em separado, ao contrário do que acontece em sistemas como o americano e o francês, que tomam como grau de uma 
escalada apenas o grau do seu lance mais difícil. A graduação de uma via é composta aqui de duas partes principais: uma 
"central", de menção obrigatória, e outra de termos opcionais, que podem ser acrescidos conforme a riqueza de detalhes 
que se deseje passar. A parte central é composta pelo grau geral, o grau do lance mais difícil e o grau do artificial, quando 
este existir. Os termos opcionais são o grau de duração, o grau de exposição, o número de passadas em artificial e o grau 
máximo "obrigatório" em livre. Todos estes itens são explicados abaixo. Lembramos que na atribuição do grau a uma via 
considera-se que o escalador está guiando e escalando "à vista", isto é, sem conhecimento prévio da via.  
 

2) O Grau Geral. O grau geral tem o objetivo de expressar a soma de todos os fatores objetivos e subjetivos que 
traduzem a dificuldade de uma via. Trata-se de uma média das dificuldades técnicas encontradas ao longo da via, que por 
sua vez pode ser ajustada de acordo com os fatores subjetivos, caso estes tenham um peso relevante na dificuldade geral. 
Entre estes fatores estão: distância entre as proteções, periculosidade das quedas, exigência física, qualidade das 
proteções e da rocha, existência ou não de paradas naturais para descanso no meio das enfiadas e possibilidade de 
abandono do meio da via.  
  

Escala: 1° , 2° , 3° , 4° , 5° , 6° , 7° , 8° ,…  
 

3) O Grau do Lance mais difícil Trata-se do grau do lance ou seqüência mais difícil de toda a escalada, ou grau 
do crux. Pode ser apenas uma passada ou uma seqüência delas. Este grau também é influenciado pelo nível de exposição 
(um lance difícil longe do último grampo tende a ter graduação mais alta do que o mesmo lance bem protegido), embora o 
fator dificuldade técnica prevaleça.  Tem subdivisões: "sup" até VIsup, e "a, b, c" acima de VIsup 
 

Escala: I, Isup, II, IIsup, III, IIIsup, IV, IVsup, V, Vsup, VI, VIsup, VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb, VIIIc, IXa,… 
 

4) Vias de uma enfiada de corda, falésias e boulders. Para estas vias não há sentido em se atribuir um grau 
geral e um grau para o lance mais difícil, uma vez que são vias curtas, de comprimento máximo de 50 ou 60 metros. Então 
o grau geral é abolido, e utiliza-se somente o grau do lance ou seqüência mais difícil, em romanos, para expressar a sua 
dificuldade. Seguem abaixo alguns exemplos de escaladas deste tipo pelo Brasil:  

• O Tempo Não Para (Galpão de Pedra, Caçapava do Sul, RS) - VIsup  
• Ácido Nítrico (Falésias dos Ácidos, Urca – RJ) – VIIIa  
• Corações e Mentes (Mo. Da Pedreira, S. do Cipó, MG) - IIIsup  
• Asterix (P. da Ana Chata, S. Bento do Sapucaí, SP) - VIIa  

 
5) O Grau máximo obrigatório em livre. Alguns escaladores gostam de mencionar o grau máximo "obrigatório" 

em livre da escalada, isto é, aquele que, mesmo utilizando as proteções como ponto de apoio, o escalador 
necessariamente tem que conseguir guiar em livre para repeti-la. Por exemplo: Suponha que numa via de 3° VIsup o lance 
de VIsup possa ser subido pisando-se em duas das proteções (artificial A0, portanto), fazendo com que o grau máximo em 
livre passe a ser IV. O grau desta via pode ser expresso então como 3° IV (A0/VIsup). Isto é, a via é de 3° grau, o crux é de 
VIsup e caso este seja feito em artificial A0 o novo crux (grau obrigatório) passa a ser IV. O termo entre parêntesis 
(A0/VIsup) significa "ou você faz um A0 ou faz um VIsup".   
 

6) O Grau do Artificial (A) . Entende-se por artificial o uso de meios não naturais (ou pontos de apoio artificiais) 
para progressão numa escalada. O grau adotado aqui segue o sistema internacionalmente mais utilizado, indo de A0 a A5, 
e possuindo subdivisões ("+"). Apenas o A0 recebe uma definição um pouco diferente em relação a outros países. O grau 
do artificial de uma via é o grau da sua enfiada mais difícil, e não uma média dos diferentes trechos em artificial. Quando o 
artificial possui poucos pontos de apoio, pode-se desejar mencionar a quantidade destes pontos. Neste caso, coloca-se o 
número de pontos de apoio entre parêntesis, logo depois do grau. Ex: 4° V A1(3) ou 4° V A2+(2). Quando a via possui 
trecho em cabo de aço, adiciona-se a letra "C" ao final. Ex: 4° V C. Convém comentar que a graduação de artificiais leva 
em conta principalmente a qualidade das colocações que seguram o escalador e o tamanho da queda em potencial. 
 

Escala: A0, A1,A2, A2+, A3, A3+, A4, A4+, A5,... 
 

7) O Grau de Duração (D) . Expressa o tempo de duração da via quando repetida à vista por uma cordada que 
tenha prática nas técnicas exigidas e que tenha segurança no grau da via. O grau de duração da via só considera a 
ascensão, não incluindo o tempo de retorno, seja ele feito por rapel ou caminhada.  
 

Escala: D1: Poucas horas de escalada D2: Meio dia de escalada. D3: Um dia quase inteiro de escalada. D4: Um 
longo dia de escalada. D5: Requer uma noite na parede. Cordadas muito velozes podem repeti-la em um dia. D6: Dois 
dias inteiros ou mais de escalada. Normalmente inclui longos e complicados trechos de escalada artificial. D7: Expedições 
a locais de acesso remoto com longa aproximação e muitos dias de escalada.  
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8) O Grau de Exposição (E). O grau de exposição de uma via procura expressar o grau de comprometimento 

psicológico. Os fatores considerados aqui são principalmente a distância e a qualidade das proteções e o risco de vida em 
caso de queda, mas também a dificuldade técnica dos lances (embora este fator tenha menor peso). Este grau diz respeito 
apenas à parte de escalada livre da via. A exposição dos trechos em artificial está incluída no grau do artificial.  
 

Escala: E1: Vias bem protegidas (ex: a maior parte das vias do Anhangava/PR, Cuscuzeiro/SP, Lapinha/MG e 
Coloridos, Urca/RJ); E2: Vias com proteção regular (ex: vias do Morro da Babilônia, na Urca/RJ e Serra do Lenheiro/MG); 
E3: Proteção regular com trechos perigosos (ex: vias na Serra dos Órgãos/RJ e Pedra do Baú/SP); E4: Vias perigosas (em 
caso de queda) (ex: algumas vias de Salinas/RJ e Marumbi/PR); e E5: Vias muito perigosas (em caso de queda) (ex: 
algumas vias de Salinas/RJ e Cinco Pontões/ES).  
 

9) Exemplos de aplicação do Sistema: Suponhamos que uma determinada via seja curta (uma enfiada de corda 
ou mesmo um boulder), e a seqüência mais difícil seja VIIb. O grau da via é então VIIb. Suponhamos agora que essa via 
tenha na verdade duas ou mais enfiadas. Então o grau médio dos lances da via deve ser aferido, e ajustado um pouco 
para cima (ou não) conforme a exposição, exigência física e outros fatores subjetivos. Suponhamos que esse grau seja 5°.  

Então o grau da via é 5° VIIb. Mas no meio da via há um artificial graduado em A2. Grau: 5° VIIb A2. Se esse 
artificial constituir de apenas três pontos de apoio, você pode querer explicitar isso. Solução: 5° VIIb A2 (3). Suponhamos 
que a via não tenha artificial nenhum , pois é feita em livre. Como vimos acima, seu grau é então 5° VIIb. Mas o crux (VIIb) 
tem a possibilidade de ser feito em artificial segurando em um ou dois dos grampos de proteção (um A0, portanto), e aí o 
lance mais difícil passa a ser um Vsup. Você pode informar isso na graduação da seguinte forma: 5° Vsup (A0/VIIb). Bem, 
acontece que esta via é particularmente exposta (um E4), e embora isto já tenha influenciado o grau geral você pode 
querer dar a informação em separado. Então o grau da via é 5° VIIb E4. E se houver o artificial A2, 5° VIIb A2 E4. E 
finalmente a via em questão é tão longa e trabalhosa que se trata de um big wall, e uma cordada normal levará dois dias 
para repetir. O grau é então: D5 5° VIIb A2 E4.  

Em suma: o grau pode ser expresso de maneira tão simples como VIIb ou tão extensa como D5 5° VIIb A2 E4, 
conforme as características da via e os objetivos de quem a gradua. Mas na prática, a maioria das vias só requer mesmo o 
uso de dois termos: o grau geral e o crux. Seguem abaixo outros exemplos: VIsup - via de uma enfiada, boulder ou falésia 
cujo crux é VIsup. D2 4° VIsup A2 E2 – Via de grau médio (geral) 4° , crux VIsup e artificial A2 cujo grau de exposição é E2 
(grampeação regular) e a duração é D2 (meio dia de escalada). IV E3 - Via curta de crux IV grau e exposição regular com 
trechos perigosos (E3). 3° IVsup (A0/VI) – Via de 3° grau com crux de VI, mas cujo crux obrigatório é IVsup. D6 7° VIIb 
A3+ E4 – Via de 7° grau com crux de VIIb e artificial A3+ que tem grau de exposição E4 (via perigosa) e duração de alguns 
dias. 5° IV – Via de 5° grau cujo crux é de IV grau. 5° IV E4 – Pode ser a mesma via anterior, mas decidiu-se tornar 
explícito o grau de exposição. Notar que o alto grau de exposição desta via faz com que o grau geral seja maior do que o 
do crux.  
 

Neste item está apenas uma parte do texto produzido pela FEMERJ para a comunidade de montanhistas. A 
versão integral pode ser baixada de www.femerj.org.  
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VII - Advertências e prevenções sobre acidentes 
 

Existem muitas atitudes e procedimentos de segurança que fazem da escalada uma atividade de risco controlado. 
Escalar em rocha muitas vezes nos leva para lugares remotos. Qualquer acidente bobo se torna dez vezes maior porque 
estamos muitas vezes isolados, com recursos limitados e uma operação de resgate pode ser bastante complicada. Para 
complicar ainda mais, estamos sujeitos a todas as intempéries da natureza, frio, calor, chuva, raios, etc. Portanto, é da 
responsabilidade de cada escalador ter conhecimento dos procedimentos de segurança, pois a melhor prevenção de 
acidentes é a experiência e o conhecimento de cada escalador da cordada. Treinamentos constantes e aprendizado 
através de guias reconhecidos são recomendados.   

A auto-suficiência de uma cordada é essencial quando se vai para uma escalada. Deve-se pensar em como agir 
para ir e voltar com segurança sem ficar contando com a ajuda de terceiros. Para tal, além dos procedimentos de 
segurança é necessário fazer um planejamento da excursão, levantar informações sobre a via em questão, trocar 
informações com o guia e com outros escaladores que já a tenha feito, ter um bom condicionamento físico, levar todo o 
equipamento necessário (incluindo: roupas adequadas para frio/calor, lanterna, anoraque, proteções contra o sol, etc.), 
manter uma alimentação e hidratação adequada antes e durante a escalada, ter treinamento atualizado (de dois em dois 
anos) em primeiros socorros, conhecer suas limitações técnicas e psicológicas, etc. 

Outro fator de extrema importância é saber como gerenciar o risco numa escalada: reconhecer situações de 
perigo, gerenciar o tempo de escalada e saber quando retroceder é fundamental. Nem sempre se vence, dar meia-volta 
em certas situações, é muitas vezes a saída mais inteligente. Não esqueça que alguns dos perigos numa escalada são o 
excesso de confiança, o orgulho excessivo, a teimosia e o pânico. 

Para completar, tenha consciência de sua real condição de saúde (alergia, diabetes, cardiopatia, hemofilia, 
anemia, asma, bronquite crônica, enfisema, epilepsia, úlcera, etc.) conversando com seu médico e buscando informações 
para compatibilizá-la com a atividade que está praticando. Procure saber sobre possíveis complicações e como proceder 
em situações de emergência. Vacinas contra tétano, febre amarela e hepatite, dependendo do local a ser visitado são 
extremamente recomendadas. 

Por último, não esqueça de deixar avisado com parentes e/ou amigos o roteiro a ser seguido e a previsão de 
volta. Para termos um controle e conseguirmos prevenir cada vez mais acidentes, pedimos que todos que forem 
envolvidos em algum acidente (ou quase-acidente) no montanhismo, sejam as próprias vitimas, testemunhas, pessoas 
envolvidas no resgate ou amigos, que reportem o acidente em questão no site: www.segurancaemmontanha.com.br. 
 
Noções de Primeiros Socorros 

 

O conhecimento dos princípios básicos de primeiros socorros é essencial a todas as pessoas, principalmente as 
que praticam atividades ao ar livre e geralmente em lugares cujo socorro não pode ser imediato. 

 É fácil encontrar cursos especializados sobre o tema que descrevem com todos os detalhes os procedimentos. É 
importante que se saiba o mínimo possível para socorrer alguém ou um colega acidentado até a chegada do socorro 
definitivo. 

 Dentre todos os procedimentos é preciso seguir uma ordem para que não se perca ou dê menos importância a 
detalhes mais importantes. 

 1º Controle a situação - Em momentos de emergência é comum nos atrapalharmos e ficarmos nervosos com a 
situação sem saber por onde começar. Então controlar-se, manter a calma e tranqüilizar a vítima é o primeiro passo. 
Depois faz-se urgente verificar se o local ou a situação oferece risco de novo acidente. Em caso de resposta afirmativa 
procure um lugar seguro para onde levar a vítima com muito cuidado, já imaginando uma lesão de coluna e procurando 
arrastar a mesma o mais esticada possível. De nada adianta prestar socorro antes se durante o procedimento houver novo 
deslizamento ou tombo. 

 2º Peça ajuda - Chame os bombeiros (193) se tiver à mão um celular ou peça a alguém que esteja no grupo para 
caminhar até o telefone mais próximo.  

Veja como proceder em determinados casos: 
 
Sangramentos 
 

 Para sangramentos externos o procedimento é estancar o sangue utilizando gaze ou pano l impo e seco sobre a 
ferida e fazer pressão suficiente para estancar o sangramento, elevar o membro ferido, 
repouso e evacuação para um hospital. Se o sangramento continuar depois de alguns 
minutos, deve-se aplicar mais gaze (ou pano) sobre o mesmo, fazendo um pouco mais de 
pressão (cuidado com fraturas) e amarando uma atadura pouco apertada (cuidado com a 
circulação do resto do membro). Lembre-se que nunca se devem remover compressas já 
colocadas, mesmo que encharcadas de sangue, nem para verificar se já parou o 
sangramento. Deve-se apenas acrescentar mais compressas, assim evitará de desfazer 
os coágulos que já se formaram para impedir a evasão de sangue. Trate da ansiedade da 
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vítima, pois suas agitações e inquietações só ajudam no aumento da hemorragia. 

 Ainda que o sangue não escorra para fora e você não veja o sangramento, pode haver uma hemorragia interna. 
Ela pode ser percebida pelo inchaço de partes do corpo e ao redor de fraturas. Outros sinais são: sangue tossido ou 
vomitado, vítima inquieta, pele pálida, fria e pegajosa pelo suor, pulso rápido. Não há muito o que fazer a não ser prevenir 
o estado de choque, manter a vítima em repouso absoluto (para evitar maior sangramento), acalmar a vítima (pois a 
ansiedade contribui para a hemorragia), aquecer a vítima e esperar o socorro para fazer a evacuação o mais rápido 
possível para um hospital. 

 

Desmaios 

 

 Se o caso for apenas palidez, tontura e falta de forças o ideal é sentar ou deitar a 
vítima, afrouxar roupas e aplicar compressas frias na cabeça. Contudo se a vítima 
desmaiou e não se sabe a causa (pode ser fadiga, hipoglicemia ou fome, dor, estresse, ...), 
afrouxe suas roupas, coloque-a em posição de bruços em um plano inclinado com a 
cabeça mais baixa que os pés e virada de lado e aqueça-a. Um braço e uma perna (ambos 
do mesmo lado) devem ser puxados levemente em direção à cabeça para estabilizar a 
posição. O queixo deve ser puxado para cima estendendo o pescoço e mantendo abertas as vias aéreas. Essa posição 
chamada “posição de coma” evita a aspiração de secreções pelos pulmões, pois a ação da gravidade faz com que haja 
drenagem desses líquidos através da boca e nariz. Uma pessoa inconsciente ou desmaiada nunca deve ser deixada 
sozinha e NUNCA dê líquidos ou alimentos a uma vítima inconsciente. Quando a vítima se recuperar mantê-la deitada ou 
em repouso por alguns minutos. 

 

Insolação 

 

A insolação pode ser dividida em dois estágios. O primeiro, mais brando, chama-se intermação e o segundo, 
muito grave, é a insolação propriamente dita. Na intermação o organismo humano perde uma quantidade excessiva de 
água e sais minerais através do suor. Um pessoa neste estado geralmente apresenta sintomas como tonturas, náuseas, 
ansiedade, dores de cabeça, confusão mental e pulso acelerado, além de muita sede, é claro. A temperatura corporal, 
entretanto, pode não apresentar mudanças ou até mesmo abaixo do normal. 

Para prevenir estes problemas basta se proteger do sol com roupas leves e um boné e beber muita água. 
Lembre-se que uma pequena bris a pode passar uma falsa impressão de frescor quando o sol está muito forte e a pedra 
irradiando calor. O tratamento de uma pessoa nestas condições é bem simples, basta a vítima repousar na sombra, com 
as pernas elevadas e beber muita água, em goles pequenos. Ingerir um pouco de sal também ajudará na recuperação. 

A transição de intermação para um estado de insolação pode ocorrer rapidamente e acontece quando os 
mecanismos de refrigeração do organismo entram em colapso. A pessoa torna-se confusa, perde a coordenação motora, 
começa a delirar e desmaia. A pele fica vermelha, quente e seca e o pulso fica rápido e fraco. Uma pessoa sofrendo de 
insolação deve deitar na sombra e fazer compressas de água fria no corpo. O ideal seria mergulhar a pessoa na água, se 
esta possibilidade existir, é claro. Mesmo que a temperatura da vitima caia, mantenha os cuidados e a atenção, pois seus 
mecanismos de termo regulação estão instáveis. Uma pessoa que teve insolação deve voltar para casa (nas horas mais 
frescas do dia, de preferência), pois seus mecanismos de regulação ficarão instáveis por tempo indefinido. 

 

Hipoglicemia 
 

A hipoglicemia é, simplesmente, a falta de açúcares no organismo. Ela é causada por uma alimentação escassa 
antes da atividade física. A falta de açúcar no sangue pode desencadear uma série de outros problemas, pois deixa o 
organismo mais fraco, sem reservas calóricas para se ajustar as diversas situações que podem ocorrer durante uma 
escalada. Para evitar que isto ocorra basta não sair de casa para a montanha sem ter se alimentado de maneira adequada 
e levar sempre algum alimento de alto teor calórico na sua mochila, como chocolates e castanhas. São inúmeras as 
escaladas que são abandonadas no meio porque um de seus integrantes acordou tarde e saiu de casa correndo, sem 
tomar um bom café da manhã. 

 

Hipotermia 

 

 É a perda de calor do corpo. Também o ideal é evitá-la levando sempre roupas 
quentes e procurando abrigo em caso de chuva. Geralmente é causada pela água e pelo 
vento e ataca os desprevenidos, inexperientes e desavisados. Os primeiros sinais são 
calafrios e tremores, depois vem o cansaço, dificuldade de executar tarefas (como riscar 
um fósforo), confusão mental, desorientação, distração, lapsos de memória, falta de 
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concentração... A isto segue-se mais duas fases bem mais graves. 

No primeiro estágio a hipotermia pode ser combatida apenas abrigando a vítima, trocando suas roupas molhadas 
por secas, colocando-a em sacos de dormir e dando-lhe líquidos quentes NÃO ALCOÓLICOS. Ao contrário do que muitos 
pensam a bebida alcoólica (vinho, cachaça, etc.) só contribuem para que o corpo perca mais calor e conseqüentemente 
piore a hipotermia. Em estágios mais avançados, somente um banho quente, uma fogueira ou o sol (somados às primeiras 
providências acima) podem ajudar. Se não for possível nenhuma dessas, a melhor providência é o aquecimento corpo a 
corpo de vítima e socorristas, todos dentro do mesmo saco de dormir ou enrolados em um grande plástico, de preferência 
com o mínimo de roupa, pois assim a troca de calor é maior e mais rápida. 

 Bebidas quentes e energéticas como chocolate quente são de ajuda essenciais, mas em hipótese alguma dê 
bebida alcóolicas, pois elas não aquecem a vítima, pelo contrário. 

 

Raios 
 

 A melhor maneira de evitar acidentes com raios é recorrer à meteorologia poucos minutos antes de sair de casa e 
ficar atento a mudanças de tempo. Mesmo que 
não esteja chovendo, se reconhecer as famosas 
cumulusnimbus, procurar imediatamente um 
abrigo isolante. Nunca permanecer em pé em 
descampados. Nunca se refugiar embaixo de 
árvores, em barracas piramidais, em covas 
muito pequenas e fechar sempre janelas e 
portas durante tempestades com raios. Estar 
sempre reciclando seu curso de primeiros 
socorros, principalmente em relação às técnicas 
de reanimação. Tentar manter-se o mais seco 
possível e longe de locais úmidos que possam 
transmitir uma corrente elétrica que caia no solo 
próximo. Mantenha boa distância das paredes 
de rocha e de negativos. Se a tempestade o 
surpreender no cume de uma montanha, o ideal 
é manter-se agachado, sentado em cima da 
mochila ou isolante e longe das bordas e 
precipícios para evitar que um choque o jogue 
montanha abaixo e torça para que no ‘uni-du-ni-
tê’, o raio não escolha você! 

 

Animais Peçonhentos e outros perigos 

 

 O encontro de cobras ou outros animais peçonhentos com montanhistas é muito raro. Porém pode acontecer, por 
isso a primeira precaução é olhar sempre onde pisar ou segurar. 

Basicamente existem quatro grupos de cobras venenosas: jararacas, cascavéis, surucucus e corais. No Rio o tipo 
mais comum é a jararaca. Seu veneno tem efeito local necrosante e como efeito geral pode causar hemorragia. Já as 
cascavéis tem efeito neurotóxicos, afetando o sistema nervoso. A identificação de cobras é muito difícil, então em caso de 
acidentes com esses animais procure memorizar suas características para futura identificação por especialistas. No caso 
de jararacas, cuja a concentração local do veneno pode ser devastador, o garrote é extremamente condenado, pois pode 
causar necrose e até perda do membro garroteado. 

A maioria das cobras só atacam quando sentem -se acuadas. É raro alguém morrer por causa de mordidas e 
picadas venenosas, mas as seqüelas podem ser ruins.  

Entre as aranhas há três delas bem perigosas: a armadeira, a aranha-marrom e a viúva-negra. A caranguejeira é 
apenas assustadora, mas no máximo podem causar dor ou efeitos urticantes. Quase sempre apenas analgésicos são 
empregados para picadas de aranhas. Poucos casos exigem antídotos, mas tomar vacina antitetânica é recomendável. 

O veneno dos escorpiões normalmente não tem veneno suficiente para ser letal em adultos saudáveis, assim 
como as aranhas, mas podem causar dor intensa.  

As taturanas ao contato podem causar graves queimaduras e o local deve ser lavado bem com água ou álcool, 
além de exigir analgésicos e anti-histamínicos  (remédio específico para a alergia). 
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Os primeiros socorros em qualquer dos casos é cuidar do local do ferimento e neutralizar o veneno. O primeiro 
passo é limpar com água e sabão e fazer um curativo se estiver sangrando e medicar a dor. A próxima providência é 
procurar ajuda médica para aplicar o soro específico. A movimentação do paciente pode ajudar a espalhar o veneno, 
portanto repouso é importante. Quanto antes chegarem ao atendimento médico melhor. 

 
Outro caso muito perigoso são as picadas de abelhas em pessoas alérgicas, pois uma única picada pode levar a 

morte. Mesmo pessoas normais se atacadas por muitas abelhas podem ter uma reação fatal. Por isso é importante estar 
atento ao zumbido delas e nunca incomodar sua colméia ou aproximar-se delas. Todos devem consultar um médico para 
descobrir sua propensão alérgica e informar-se sobre possíveis complicações , carregando consigo sempre o anti-
histamínico indicado para você. Algumas pessoas podem ter reações adversas se tomarem um anti-histamínico qualquer. 

No caso dos insetos o ideal é carregar sempre um repelente e no caso de picada a coceira pode ser aliviada com panos 
molhados quentes. 

Tenha cuidado também com plantas que podem ser venenosas. No Brasil não temos experiência de dermatite 
pelo contato com tais plantas. Nenhuma delas é uma ameaça a sua vida, mas podem lhe estragar o dia. O primeiros 
socorros são simples, lavar a pele com muita água e sabão. Uma pomada anestésica só deve ser aplicada se a área 
atingida for pequena. Evite o quanto possível coçar-se para não prolongar a irritação. Aplicar toalhas embebidas em água 
quente pode ajudar. 

 

Caso você não se sinta bem durante uma escalada lembre-se 

 

• Relate ao guia as suas sensações (dor, enjôo, etc.); 

• Obedeça ao guia fazendo exatamente o que ele falar; 

• Tente relaxar, mas redobre a atenção. 

 

Telefones de emergência 

 

1) Bombeiros - 193 

2) Pólos de Atendimento de acidentes por animais peçonhentos: 

• Rio de Janeiro: 

Hosp. Mun. Lourenço Jorge - Av. Airton Sena, 200 - Barra - Tel: (21) 2431-5878 e 3325-1818. 

Hosp. Est. Pedro II - Rua do Prado, s/n - Santa Cruz Tel: (21)3395-1202 e 395-0123. 

Inst. Estadual de Infectologia São Sebastião - R. Carlos Seidl, 395 - Caju - Tel: (21) 2580-7382, 2580-0868, 2580-
7432 e 2580-0268. 

• Niterói: Hosp. Univ. Antônio Pedro - R. Marquês do Paraná, 303 - Centro - Tel: (21)2620-2828/2620-5111.  

• Petrópolis: Hosp. Mun. de Petrópolis - Rua Paulino Afonso, 455 - Binguen - Tel: (24) 2237-4062.  

• Nova Friburgo: Hosp. Dr. Raul Sertã - Rua General Ozório, 324 - Centro - Tel: (24) 2523-9000.  

• Teresópolis: Hosp. de Clínicas - Av. Delfim Moreira, 2212 - Tel: (21) 2742-4152.  

• Itatiaia: Hosp. Mun. Manoel Martins de Barros - Av. Dois - Jardim Itatiaia - Tel: (24) 3352-1599. 

 

3) Telefones do helicóptero de resgate da Polícia Civil - CGOA:  

• 2274-4446 / 2274-1897 / 2254-8585  

• 3399-7692 / 3399-7691 / 3399-7000  
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Importante: Utilizar somente em casos realmente importantes. Deve ser informado o estado da vítima e a 
localização mais exata possível do local do acidente. Lembrando que o helicóptero fica limitado em dias de teto baixo e 
abaixo dos cabos do teleférico do Pão de Açúcar. O raio de ação é todo o Estado do Rio de Janeiro. 

 

4) Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (Rio): 2570-2234 / 2690-7226. 
 
 

 

Escale com inteligência 
Climb Smart 
 
Confira seus nós e a fivela do baudrier. 
Inspecione seu equipamento e troque quando necessário. 
Conheça seus parceiros de escalada e seus hábitos. 
Confira se há alguém fazendo sua segurança. 
Leia todos os avisos de atenção - eles podem salvar sua vida. 
Equipamento fixo é duvidoso - pense sempre num backup. 
Olho atento às condições do tempo. 
A Rocha quebra - teste suas agarras. 
Sempre cheque duplamente o seu sistema de rapel. 
 
Lembre-se 
Sua Segurança é Sua 
Responsabilidade 
 

 


