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Normas de segurança
Equipamento específico (EPI, 

mosquetões, descensores, corda e 
nós básicos)

Em Top Rope (IV ou V)
Encordoamento
Equilíbrio dinâmico (deslocamento 

lateral e vertical)
Posição base vertical
Regra dos 3 apoios
Posição de descida em molinete
Procedimento de segurança

Rapel
Colocar corda no descensor
Posição de rapel
Procedimento de segurança 

Outros
Nó de oito e lais de guia
Enrolar a corda

Normas de segurança
Equipamento específico (EPI, 

mosquetões, descensores, corda e 
nós básicos)

Coopera e apoia colegas

Em Escalada à frente(V)
Encordoamento
Equilíbrio dinâmico (deslocamento 

lateral e vertical)
Posição base vertical
Regra dos 3 apoios
Monta protecções
Destrepa em posição de “face à 

parede”
Procedimento de segurança ao líder da 

cordada

Rapel
Colocar corda no descensor
Posição de rapel
Procedimento de auto-segurança com 

nó blocante

Outros
Nó de oito, lais de guia, dinâmico, 

pescador, prussik e machard
Enrolar a corda

ELEMENTAR

PROGRAMA  EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCALADA

Normas de segurança

Em Boulder (travessia)
Regra dos 3 apoios
Equilíbrio dinâmico 

(deslocamento lateral)
Posição base vertical

INTRODUÇÃO

Matérias Alternativas
Actividades de exploração da natureza
Montanhismo / Escalada

AVANÇADO



Escalada livre
Chama-se escalada livre aquela em que se utilizam para progressão os
meios naturais de que dispõe o escalador, aproveitando a configuração da
rocha ou do gelo e utilizando o equipamento unicamente como meio de
segurança.

- Clássica (sem pontos fixos)
- Desportiva em rocha ou em EAE(pontos fixos)
- Integral (sem equipamento)
- Bouldering (blocos)

Competição
- Boulder
- Dificuldade
- Velocidade

Escalada artificial
A escalada diz-se artificial quando o
escalador necessita de meios ou apoios
artificiais para continuar a progressão.
Neste caso, o equipamento é utilizado
não só como meio de segurança mas
também como ajuda, apoio ou repouso

Escalada combinada
Quando na progressão se vão
empregando, alternadamente as técnicas
de escalada livre e artificial.

Escalada desportiva

Escalada de blocosEscalada artificial



ESCALADA

.

Trabalho 
aeróbio

Trabalho 
anaeróbio

Trabalha 
a maior 

parte dos 
músculos

Capacidade
técnica

600 a 800 
calorias /hora

Consciência 
corporal

Prazer da 
conquistaAdrenalina

Responsabilidade

Confiança
no outro



“Com a evolução da modalidade aumentaram os níveis de segurança e conceitos 

associados à mesma, estando os seus equipamentos a ser alvo do processo de 

Normalização Europeu.

Para alguns já foram criadas e publicadas Normas Europeias (EN) como é o caso 

das cordas, roldanas ou arneses, dos descensores e  outros aparelhos de segurança.

Também as Estruturas Artificiais de Escalada (EAE) passaram pelo mesmo 

processo, tendo sido criada a NP EN 12572 que tem como objecto os requisitos de 

estabilidade da estrutura, resistência e localização dos pontos de protecção, 

resistência ao impacto dos painéis, respectivos cálculos e métodos de ensaio.

Esta norma aplica-se a todas as EAE públicas ou privadas que não sejam de uso 

pessoal.

Deve ser observada em todas as estruturas fixas ou móveis, permanentes ou 

temporárias, com ou sem pontos de protecção (EAE verticais ou de “boulder”).

A NP EN 12572 encontra-se à venda no Instituto Português da Qualidade.”

www.fcmportugal.com

ESTRUTURAS ARTIFICIAIS DE ESCALADA



MONTAGEM DAS VIAS

Exemplo de Inventário das vias
Via Esquerda (todas as presas) – III

Via Direita (todas as presas) – IV
Via Esquerda (presas azuis) – IV+
Via Esquerda (presas verdes) – V
Via Direita (presas laranjas) – 6a

Via Direita (presas cinzentas) – 6b

Presas

Topos

Plaquetes

Equipamento de parede

Não utilizar como 
presa! PERIGO!



ESCOLAS DE ESCALADA DESPORTIVA

EXEMPLO: MONTEJUNTO NOVO
Nº Nome Cotação

9 Não Pisar o Musgo 6a+
10 Quinto Esquerdo V
11 Quinto Frente IV+
12 Quinto Direito IV
13 Terceiro Direito III+
14 Auto Charro 6c
15 Drinho o Último Demente 7b+
16 Caracol Desenfreado 6b+
17 Sentido da Vida 6b
18 Presa Livre 6a+
19 Pica Miolos 6c
20 Ultrapassagem Perigosa 7a
21 Segura-te Xavier 7b+?
22 Regresso dos Dementes 7b
23 A Histérica e o Vibrador 8a
24 Chuva Obliqua 7b
25 Ansiolíticos, Calmantes e outros Barbituricos 7b+
26 A Ansiedade, a Insanidade e a Gravidade 7c
27 Emilio e os Detectives 7b
28 Só nós dois é que sabemos 6b
29 FAVEL (Foda-se, A Via É Linda!) 6c
30 Mestre Mártir 7b
31 Lingua Viperina 6a+
32 Fissura Satânica 6a

 Locais (falésias) onde existem 

muitas vias de escalada desportiva 

(equipadas).

 Equipadas e mantidas (?) por Clube, 

Câmara MunIcipal ou individual.

 Verificar estado das protecções.

Avisar entidade responsável em 

caso de anomalia.

 Respeitar limitações impostas.

 Respeitar o ambiente.

 Consultar o topo-guia.



Granito

Escalada geralmente por fendas ou fissuras ou

ainda por placa (escalada de aderência).

Exemplos: Serra da Estrela, Serra de Sintra

(Penedo da Amizade).

Calcário
Grande quantidade e diversidade de presas. 

Escalada mais técnica e acrobática.

Exemplos: Escolas de Escalada da Guia, 

Montejunto, Reguengo do Fetal, Redinha.

TIPOS DE ROCHA MAIS COMUNS



SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA DIFICULDADE DAS VIAS

Actualmente existem diversas escalas

de cotações variando de país para país

e não só, no entanto, a escala que

funciona como referência é a da UIAA

(União Internacional de Associações de

Alpinismo).

Em Portugal, na generalidade dos

locais de escalada, é costume usar-se a

escala UIAA até ao grau V+ e a partir

daí, utiliza-se a escala francesa.

A melhor forma de apreender os

diversos graus de dificuldade, será na

prática, pela comparação de diversos

passes cotados. Vão e vejam!



O EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Características de um arnês para escolas
Homologado pela UIAA - EN 12277 

Regulável na cintura e perneiras

Ajustes rápidos

1 Porta Material (no mínimo)

Cinto e perneiras o mais largas possível

ARNÊS

CAPACETE
Características de um capacete para escolas
Homologado pela UIAA  - EN 12492 

Regulável na alça e cabeça

Fecho fácil

Ventilado



ATENÇÃO A: 1Kn= +-102Kg

Resistência longitudinal com o mosquetão fechado 

(+-25 Kn)

Resistência transversal com o mosquetão fechado  

(+-10 Kn)

Resistência longitudinal com o mosquetão aberto

(+-8 Kn)

O EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Características de um mosquetão para 

escolas
Os assimétricos com seguro de rosca ou automáticos 

são os mais versáteis para as escolas.

Ter  2/3 mosquetões em pêra para as reuniões do 

rappel.

MOSQUETÕES

DESCENSORES / BLOQUEADORES

Utilização nas escolas
Actualmente os oitos utilizam-se apenas para rappel.

É extremamente aconselhável um dispositivo 

automático (tipo gri-gri)  para segurança na escalada 

desportiva.

Sem seguro de 
gatilho curvo

Sem seguro de 
gatilho recto Com seguro de rosca

Em pêra

Com seguro de rosca
Assimétrico

Com seguro de rosca
Oval

Com seguro automático
Assimétrico

Oito Gri-Gri



Características a ter em 

conta na escolha de uma 

corda para a escola
Homologação UIAA

 Simples

 Número de quedas de Factor 2

 Força de Choque

 Alongamento

 Deslizamento da camisa.

 Diámetro: 10mm a 11mm

 Comprimento: 50 a 60m

Outras características:

— Tratamento antiaresta.

— Impermeabilidade.

— Peso por metro.

— Resistencia ao roçamento.

— Textura da corda.

- Dinâmicas – Alongamento de 6% a 10%

- Semi-Estáticas – Alongamento de 1% a 4%  - SÓ RAPPEL!!

CORDAS  Lavagem à mão com água fria, sabão 

neutro;

Guardadas em lugar seco, ao abrigo da 

luz solar, sem nós;

Validade de 1 a 5 anos (máximo)

 Evitar terra ou areia (saco para corda);

 Folha de inspecção;
IMPORTANTE
Conservar o BI 

da corda



CINTAS EXPRESSOS

ANÉIS DE FITA

Poliamida ou dyneema Fita tubular comprada a metro 
ATENÇÃO: Apontar a referência original da bobine

Para a escola
Servem para a montagem de ancoragens (rappel) e segurança 

individual na escalada desportiva (facultativo).

Vários conjuntos de anéis de 60cm a 120cm

Características de uma cinta expresso para escolas
5 a 10 expressos de 10/12cm e 1 expresso de 18cm por via simultânea

Vendidos em grupos – mais económico

Servem para a 
protecção na 
abertura da 

via.

Conjunto de cinta + 2 

mosquetões (um com gatilho 

curvo e outro recto



“ENCORDAR”

Nó de oito duplo por chicote

Nó de oito duplo pela alça

Nó de oito 
simples

ATENÇÃO
Nunca utilizar nó de 
oito duplo pela alça 

+ mosquetão na 
escalada à frente.



ESCALADA EM “TOP-ROPE”

UTILIZAÇÃO:

Iniciação (indicado para escolas);

 Treino geral;

 Estudo de uma via;

VANTAGENS

 Queda praticamente inexistente (apenas 

alongamento da corda);

 Factores de queda mínimos;

 O segurador pode segurar escaladores 

bastante mais pesados;

ATENÇÃO

 Falsa sensação de segurança –

desatenção do segurador.

 Má utilização do Gri-Gri (ver instruções)

 Posição do segurador;



ESCALADA “À FRENTE”
UTILIZAÇÃO:

Abertura da via;

 Escalada propriamente dita;

 Competição;



ATENÇÃO

 Posição do segurador (posição base);

 Sentido da corda nos mosquetões;

 Orientação do gatilho;

 Gatilho curvo para a corda;

PONTOS CRÍTICOS

 Até à primeira protecção – queda sem protecção;

 Puxada da corda para as protecções (maior queda);

PONTOS CRÍTICOS

 Até à primeira protecção – queda sem protecção;

 Puxada da corda para as protecções (maior queda);

ESCALADA “À FRENTE”



ESCALADA “À FRENTE”

MONTAGEM DO TOPO (ANILHA)

É a manobra mais perigosa!

Treinar muitas vezes ao nível do solo.
1 - Auto – segurar com expresso ou “longe”.

2 - Passar a alça da corda pela anilha (em duplo);

3 - Fazer nó de oito duplo (pela alça) e unir ao arnês com 

mosquetão com seguro (não esquecer de trazer no porta 

material!);

4 - Desfazer o nó de oito inicial e passar o chicote pela anilha;
Topo com anilhaTopo com mosquetão



ESCALADA “À FRENTE”

ATENÇÃO À 

POSIÇÃO DA CORDA 

NA PROGRESSÃO

ATENÇÃO À 

POSIÇÃO DA CORDA 

NA PROGRESSÃO

DESCIDA

 O segurador só desce o 

escalador quando este disser 

que está pronto;

 Descer lentamente e com 

velocidade constante;

 Não esquecer nó na ponta da 

corda;



FACTOR DE QUEDA O QUE É?

O factor de queda indica a “dureza” de uma queda para o escalador e vai de 0 a 2. 

Calcula-se dividindo a altura da queda e comprimento da corda útil.

Factor de queda entre 0 e 1
Maioria das quedas. Relativamente 

suave. Ponto seguro perto e 

bastante corda utilizada.

Factor de queda 1
Queda dura. O ponto 

seguro está a meio da 

corda útil.

Factor de queda entre 1 e 2
Queda muito dura. O ponto 

seguro está longe e há muita 

corda utilizada.

Factor de queda 2
Queda duríssima. A pior queda 

possível. Não há pontos seguros 

entre o escalador e a reunião. 

Perigo para a integridade da 

reunião e do escalador.



PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ESCALADA

Os olhos “escalam” primeiro – prévia visualisação da via 

Lei dos três pontos de apoio

Corpo não colado à rocha

As presas das mãos à altura da cabeça

Utilizar as presas consoante o formato

Escalar sobre as pernas, economizar os braços



ERROS MAIS COMUNS Não fechar o mosquetão (rosca ou automático)

 Não fechar corretamente a fivela do arnês

 Soltar a corda de travamento – desatenção na 

segurança

 Pêndulos

 Erros de comunicação entre escalador e segurador

 Fazer o nó de forma incorreta

 Dar segurança com corda muito frouxa

 Dar segurança em posição inadequada

 Baixar o escalador com uma corda curta demais (nó no 

final da corda)

Hábito de conferir os procedimentos uns dos outros.
IMPORTANTE:



RAPPEL

PONTOS CRÍTICOSPONTOS CRÍTICOS

Montagem da reunião

Segurança ao rappelador

Roçamentos

Saída e posição de descida



RAPPEL
Montagem da reunião

Ancoragem - Qualquer um dos dispositivos usados para prender o sistema de 
segurança, o escalador ou a corda de rapel à rocha.

Reunião – União de pelo menos duas ancoragens.

Com excepção das ancoragens indestrutíveis (ex: pilar do 

pavilhão) deve-se montar sempre uma reunião para fazer o rappel.

Com excepção das ancoragens indestrutíveis (ex: pilar do 

pavilhão) deve-se montar sempre uma reunião para fazer o rappel.

Ancoragens naturais Ancoragem industrial Reunião

Material necessário

Corda estática



RAPPEL
Montagem da reunião

ATENÇÃO À AMPLITUDE DO ÂNGULO DA REUNIÃOATENÇÃO À AMPLITUDE DO ÂNGULO DA REUNIÃO

A VOLTINHA MÁGICA
No caso de ruptura de 

uma amarração, a fita fica 

presa no mosquetão.



RAPPELSegurança de baixo

Em iniciação faz-se SEMPRE segurança de baixoEm iniciação faz-se SEMPRE segurança de baixo

Posição base

45º

Apoios afastados - equilíbrio

Posição das mãos

Usar sempre capacete

Atenção aos fios, cachecóis, etc.

Prender sempre os cabelos

Velocidade constante, lenta, sem saltos 

(evitar aquecimentos e roçamentos)

Usar sempre capacete

Atenção aos fios, cachecóis, etc.

Prender sempre os cabelos

Velocidade constante, lenta, sem saltos 

(evitar aquecimentos e roçamentos)

MAIOR PERIGO:
Roçamentos!!



Organização do Grupo:

Cada grupo deve contar com dois membros mais experientes

capazes de dar assistência aos demais, um ficando na saída do rappel

controlando o equipamento e saída e outro no final dando segurança na corda.

Elaborar um sistema de comunicação simples usando braço, mão, palavras:

"Ok." , “Stop”, "Emergência".

Corda Simples ou Dupla?

Dependendo do uso e do lugar, o rappel pode ser feito passando-se 

uma ou duas cordas por dentro do oito. 

Em rocha  e em locais com arestas cortantes (ex: pontes), é 

aconselhável a utilização de duas cordas para maior segurança.

RAPPEL

NÃO ESQUECER

MONTAR  SEGURANÇA NA  APROXIMAÇÃO À REUNIÃO



NÓS

Prusik

Machard



NÓS
Nó de Fita

Nó de Pescador

Nó cabrestante 

ou estático

Nó dinâmico


