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CONSIDERAÇÕES INICIAIS E DIREITOS AUTORAIS
Todo o conteúdo deste manual possui direito autoral e propriedade intelectual amparados por Leis (Lei 9.610
de 19 de fevereiro de 1998 e Lei 10.695 de 1 de julho de 2003) e com possibilidade de processos e sanções
às pessoas que fazem uso indevido e inadequado destas informações. “Ninguém pode pegar uma obra,
vídeo, texto, foto, música, qualquer outra coisa e publicar ou distribuir, por qualquer meio, como se
fosse de outra pessoa, sem prévia autorização do autor daquele conteúdo. O furto de propriedade
intelectual é conhecido como “plágio” e é considerado um crime.”
Você pode utilizar parte do conteúdo deste manual desde que faça um pedido formal ao autor, cite com
clareza a fonte e não altere nada do texto original.
Escrever um boletim, um folder, um manual e ou um livro envolve anos e anos de estudo, dedicação, testes,
exposição pessoal, dinheiro e muita experiência de vida.
Infelizmente, ao longo de anos publicando conteúdos técnicos gratuitos, me deparei com “profissionais” com
moral duvidosa que simplesmente se apoderaram de meus conteúdos e utilizaram inclusive com suas
próprias logomarcas sem permissão e sem aviso prévio.
Para fins didáticos, de ensinamento e em prol da segurança no trabalho, eu sempre autorizo divulgar e fazer
uso dos meus conteúdos, mas EU NUNCA autorizo que alguém desconfigure minhas publicações ou se
beneficie comercialmente colocando logomarcas que não sejam as que já utilizo. Seja ético e peça permissão
sempre para todas as pessoas que se esforçam na produção de conteúdo.
Como em todas as minhas publicações, desejo que esta lhe traga informações interessantes, que
proporcionem benefícios em sua carreira profissional e que sejam usadas em prol da boa qualidade nos
trabalhos e no desenvolvimento de ambientes mais seguros.

Reforço; não sou dono da verdade e nem ditador de regras. O conteúdo deste trabalho é
baseado em normas, estudos, experimentos, treinamentos e vivência prática na área. Não
encare nada aqui como a verdade suprema. Duvide sempre daqueles que se impõem a
qualquer custo em cima da “verdade” deles.
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Após mais alguns meses sem publicar boletins, retorno com uma manual técnico com um tema bem interessante
para profissionais envolvidos em resgate, acesso por cordas, içamentos por cordas entre outras atividades que
utilizam de polias.
Não pretendo aprofundar nesse documento a parte específica de vantagem mecânica, vetores, alavanca e tudo
mais que gira em torno de sistemas que usam polias. A intenção desse material é tratar especificamente do
equipamento polia, suas especificações, limites de uso, normas, testes e claro; realizar uma avaliação técnica e
crítica sobre alguns tipos de aplicações em trabalhos e em situações de resgate.
Esse é nosso trigésimo primeiro boletim, que acabou se tornando um manual. Caso queira ter acesso aos
publicados anteriormente e também outras publicações feitas pela Controle Acima, acesse nosso site
www.controleacima.com e ou acompanhe todo nosso trabalho pioneiro como empresa produtora de conteúdo
gratuito voltado para SEGURANÇA, RESGATE e ACESSO.
O QUE É UMA POLIA?
De acordo com a norma europeia EN12278 –
montaineering equipment – pulleys – safety requeriments
and test methods - trata-se de uma ou mais roldanas
montadas para a passagem de uma corda ou corda
acessório (cordelete), conectados por um mosquetão e que
são usados em atividades de montanhismo para a redução
de fricção na movimentação de uma carga.
De acordo com o Wikipédia a definição fica assim: é uma
peça mecânica muito comum a diversas máquinas, utilizada
para transferir força e energia cinética. Uma polia é
constituída por uma roldana de material rígido,
normalmente metal, mas outra comum em madeira, lisa ou
sulcada em sua periferia. Acionada por uma correia, corda
ou corrente metálica, a polia gira em um eixo, transferindo
movimento e energia a outro objeto. Quando associada a
outra polia de diâmetro igual ou não, realiza trabalho
equivalente ao de uma engrenagem.
Basicamente estamos falando de um equipamento
constituído por duas placas (normalmente) e no meio
dessas placas está uma roldana ou duas, sustentada por
um eixo.
Algumas polias possuem placas independentes (no caso
das oscilantes) e outras possuem uma única placa dobrada
que contorna a roldana (polia de placa fixa).
O tipo de construção da polia pode influenciar inclusive o
tipo de aplicação dentro do sistema.

Por: Fábio Souza
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Nesse manual colocarei foco justamente em alguns detalhes
técnicos sobre a aplicação de diferentes tipos de polias, os riscos
associados e as vulnerabilidades em diferentes tipos de sistema.
Ainda na parte construtiva as placas podem ser de liga de alumínio
ou de aço inox (são as mais comuns). As roldanas podem ser de
alumínio, aço ou nylon e o eixo central normalmente é de aço.
A bucha que faz a roldana atuar e influencia inclusive em sua
eficácia (por redução de atrito do movimento de giro) normalmente é
rolamentada ou de bronze. Os detalhes do tipo de construção de
cada polia influenciam em sua melhor aplicação e nas
vulnerabilidades dentro de cada uso.

A polia pode ser de roldana única, dupla e até tripla. Podemos ter polias com grandes roldanas, médias e
também as mini polias. Algumas polias possuem roldanas em tamanho “gigante’ no caso das “kootenay” que
são construídas com a intenção de passarem por cima de um nó em uma tirolesa. Essas polias normalmente
possuem grandes placas com várias aberturas para privilegiarem diferentes tipos de montagens.
As polias duplas podem ser montadas com as roldanas em paralelo ou em série (chamadas também de
tandem). A abertura superior na placa pode ser concebida para receber a passagem de apenas um mosquetão
ou até 3 ao mesmo tempo. Esse detalhe influenciará também na qualidade, organização, na segurança de uma
montagem e na operação.

Falando em montagens e operações é importante pontuarmos onde normalmente aplicamos polias em nossos
sistemas de trabalho e resgate:
- Desvios.
- Polifrenos para içamentos e tensionamento.
- Polipastos (vantagem mecânica) para içamentos.
- Contra peso.
- Linha de vida.
- Aplicação do “leve” em resgate.
- Tirolesas.
- Montagem de STEF na maca.
No decorrer aqui, iremos discutindo a aplicação em cada
tipo de sistema e os tipos de polias mais adequadas.
Apresentado então essas características de forma genérica
sobre as polias, vamos partir para os detalhamentos
técnicos sobre o equipamento, os tipos, normas, testes e o
que mais de interessante possa ser tratado.

Por: Fábio Souza
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NORMAS APLICÁVEIS E CERTIFICAÇÃO.
A norma mais conhecida e mais presente, marcada no corpo das polias realmente certificadas, é a EN12278.
Essa norma da comunidade europeia trata dos requisitos mínimos para construção e teste de polias para usos
em atividades de montanhismo e aqui, talvez, tenhamos algumas dúvidas, exclamações e “pulgas” lançadas na
cabeça do profissionais que utilizam em situações de trabalho na indústria essas polias. Fato é que não existe
norma EN para polias aplicadas em situações de trabalho e quase que 100% das polias que utilizamos em
resgate e acesso por cordas, são certificadas dentro dos requisitos de uma norma esportiva.
Isso não quer dizer que a polia seja ruim ou frágil por isso, de forma alguma, só esclareci o fato para que o (a)
leitor(a) compreenda que no trabalho, as vezes, é necessário utilizar equipamentos com certificações vindas de
outra realidade. Nesse caso até por falta de opção.
Outra norma existente especificamente para polias é a UIAA 127, que, mais uma vez é uma norma do
montanhismo e não da indústria. Normas UIAA, inclusive, relatam basicamente os mesmos requisitos das
normas EN (quando dentro do mesmo assunto e aplicação, é claro).
Em se tratando especificamente de resgate e atendimento de emergências, é possível encontrar polias com
certificação NFPA 1983. Nesse caso, de acordo com esse padrão de bombeiros americanos, existem testes e
requisitos específicos para que uma polia seja certificada dentro de um padrão de uso técnico (Technical Use)
ou de uso geral (General Use). As diferenças entre T e G estão associadas principalmente aos limites de carga
de trabalho e de ruptura que cada modelo resiste. No caso, as polias General Use resistem a cargas
superiores.

Modelo de equipamento com
referência
de
norma
e
organismo certificador.

Por: Fábio Souza

Em se tratando de ambiente de trabalho e normas
aplicáveis para polias, será difícil encontrar alguma
referência para o setor industrial e ou uma referência
específica para trabalho.
No Brasil não existe nenhum tipo de referência para isso.
Não há nenhuma NBR sobre o tema de polias. No Brasil
são citadas apenas no anexo 1 da NR-35 como dispositivos
acessórios. Essa situação cria um certo agravante para as
polias realmente fabricadas ou montadas no Brasil. O fato
de não termos uma norma que padronize construção, teste
e certificação acaba por reduzir a qualidade dos
equipamentos e a falta de controle sobre o processo
produtivo de quem fabrica no Brasil.
Não quero dizer que todas as polias manufaturadas por
aqui são ruins, mas se o fabricante não adotar um padrão
mínimo de acordo com alguma referência, acabamos
encontrando no mercado equipamentos com qualidade
duvidosa e com problemas sistêmicos, como por exemplo a
qualidade do material empregado e o tipo de montagem
das peças.
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Experimente fazer um teste: compre umas 10 peças de
uma mesma marca e modelo de polia, sem norma e sem
certificação, e faça um teste na folga da roldana e também
no aperto do parafuso do eixo. Algumas polias possuem
roldanas que giram muito bem e outras totalmente
travadas. É possível as vezes encontrar polias, nunca
usadas, com cabeça de parafuso trincada e as vezes até
falta de acessório; como uma arruela de pressão.
Como não temos exigência de certificação por aqui, então a
padronização no processo produtivo é afetada.
Outro fato em nosso país é que grande parte das polias
com marcas nacionais na verdade são feitas no exterior e
quase sempre em países asiáticos. Os fabricantes por aqui
simplesmente pedem para vir com o logotipo deles, mas na
verdade não foram eles que fabricaram ou testaram.
Polias de boa qualidade e importadas para cá, virão com
marcação EN12278 e OBRIGATORIAMENTE devem
possuir um CE. Só marcar no corpo do equipamento
EN12278 não significa nada. Na comunidade europeia a
polia é considerada um equipamento de proteção individual
contra risco grave e precisa ser submetida a um processo
de certificação independente, assim como um cinturão de
segurança.
Fique atento pois existem muitos equipamentos com
certificação falsa em nosso país. Da mesma forma quando
a polia possui marca NFPA 1983. Essa marcação sem uma
certificação UL, também não significa nada. Na verdade

significa que você está sendo enganado.

Modelo
de
equipamento
com
certificação
como
polia
auto blocante
e
também
sistema
de
resgate.

Ainda na parte de normatização para o ambiente de trabalho, é possível
que você encontre alguns modelos de polias com sistema de retenção de
queda com certificação em conjunto de acordo com as normas EN360 e
ANSI Z359.4. Nesse caso são equipamentos bem específicos e que levam
em conta testes dentro dos requisitos de um sistema retrátil, bloqueadores
e também sistemas de resgate. São polias que já possuem de fábrica um
sistema de corda acoplado e um freio no interior do tambor da roldana.
Não são os tipos convencionais de polias que utilizamos nas atividades de
acesso por cordas e resgate, mas vale a pena o esclarecimento sobre o
tema. Alguns modelos de descensores industriais como Clutch da CMC e
Maestro da Petzl também possuem certificação híbrida como polias.
Por: Fábio Souza
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REQUISITOS DE SEGURANÇA
De acordo com o tipo de aplicação, a polia pode ser muito exigida dentro de um sistema de trabalho e ou de
resgate, sendo assim é importante entender os limites estabelecidos em testes e os requisitos mínimos
exigidos para a fabricação e certificação do dispositivo.

EN 12278
De acordo com a EN12278, basicamente se leva em consideração a segurança aplicada no design, a
compatibilidade da roldana com a bitola da corda e a resistência mecânica para tração.
Quanto a compatibilidade e design, a polia e a roldana devem ter espaço suficiente para acomodar o maior
diâmetro marcado da corda e ou da corda auxiliar no corpo do equipamento. A abertura para passagem do
mosquetão deve ser de pelo menos 12mm.
As bordas das placas não podem possuir superfície com arestas que possam machucar o usuário no
manuseio.
Quanto a resistência mecânica a roldana deve ter o giro testado com aplicação de 2kN de força 10 vezes
para cada lado e não pode sofrer danos.
Após esse teste o equipamento deve ser submetido a aplicação de uma força mínima de tração com 15 kN
sem romper.

EN12278
e
UIAA
127
|
Esquema
de
teste
de
compatibilidade na abertura
das placas para passagem de
mosquetão.

Por: Fábio Souza

EN12278 e UIAA 127 | Esquema de
teste
de
compatibilidade
para
acomodação de corda na roldana de
acordo
com
o
valor
do
maior
diâmetro
especificado
pelo
fabricante
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EN12278 e UIAA 127 | Esquema de teste de tração com aplicação de força.
10 repetições para cada lado com força de 2 kN e depois aplicação de
tração de 15 kN em apenas no sentido do eixo.

NFPA 1983
Por se tratar de uma norma com requisitos para equipamentos de resgate, os valores de teste
são mais criteriosos do que da normativa europeia.
As polias classificadas para USO TÉCNICO (T) devem suportar força de tração de no mínimo
18 kN sem deformar e sem danificar a corda usada no teste. As polias de USO GERAL (G)
precisam resistir ao menos a 36 kN de tração.
Polias simples ou duplas que possuem ponto de conexão na parte inferior (becket) devem
passar por teste de tração de 11 kN para uso técnico e 22 kN para uso geral.
força
NFPA 1983 | Esquema
de teste de tração
com
aplicação
de
força O diâmetro da
corda deve ser de
acordo
com
valor
máximo
especificado
pelo fabricante ou
diâmetro menor.

força
NFPA 1983 | Teste de resistência
no becket da polia

Por: Fábio Souza
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ANÁLISE DE VULNERABILIDADES
Como em qualquer outro tipo de dispositivo aplicado na segurança de
pessoas, é necessário analisarmos as vulnerabilidades e as ameaças sobre
os equipamentos que utilizamos e de acordo com o tipo de uso que fazemos.
Muitas vezes somos traídos pelo automatismo de sempre fazer do mesmo
jeito, pela falta de experiência, pela falta de conhecimento e também pelo
excesso de confiança. Utilizamos equipamentos e montamos sistemas de
trabalho e resgate sem pensarmos no que pode dar errado e quais as causas
levariam a falha.
Partindo desse princípio vamos colocar algumas situações de uso de polias
em cenas corriqueiras, as vezes impensadas, que podem colocar em risco
uma operação de trabalho e ou de resgate.

Danos
por
interação
contínua entre mosquetão
de aço com placa de
alumínio

COMPATIBILIDADE COM MOSQUETÕES E MATERIAIS CONSTRUTIVOS
Grande parte das polias que utilizamos possuem as placas confeccionadas de liga de alumínio e é muito
comum conectarmos nesses equipamentos mosquetões de aço. Essa interação continua entre diferentes
durezas de metais e sobre pressão exercida pela carga pode levar ao dano na abertura da placa da polia.
Normalmente o que mais ocorre é que essa área de interação da placa com o mosquetão acaba sendo
amassada e as vezes deformada em profundidade.
Esse tipo de situação deve ser monitorada. Em alguns casos o dano pode ser severo ao ponto de decretar o
descarte da polia.
Outra situação é o tipo e modelo de mosquetão de acordo
com o tipo de polia.
Existe um mito de que mosquetão oval só serve para ser
usado com polia e ou o mito de que em polias SÓ se pode
utilizar mosquetão oval. Como já deixei claro na frase, isso
é um grande mito e precisa ser compreendido
tecnicamente com uma análise de vulnerabilidade e
ameaça.
Polias com placas fixas devem preferencialmente ser
utilizadas como mosquetão oval. Isso se explica pelo fato
de que existe uma melhor acomodação das placas no
centro do mosquetão oval e impede ou minimiza a chance
de uma força de torção sobre as placas fixas da polia. Não
significa que qualquer polia deva utilizar obrigatoriamente
Acredite, não é apenas mosquetão
um mosquetão oval. Um mosquetão HMS se acomoda
oval que serve para colocar em
muito bem em uma polia de placa fixa.
polia de placa fixa. Existem
Polias de placas oscilantes se acomodam muito bem em
outras
considerações
além
de
simplesmente bater o martelo em
outros tipos de mosquetões como os do tipo D simétrico ou
uma única crendice.
assimétrico
Você precisa entender o comportamento dos equipamentos, como eles se acomodam e estimar o risco da sua
montagem. Você não deve simplesmente determinar uma regra sem fundamento.
Por: Fábio Souza
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A interação de um mosquetão com a abertura da placa deve levar em consideração o espaço na abertura, a
distância entre as placas fixas, o diâmetro do mosquetão, o espaço entre o eixo menor do mosquetão e a
curvatura existente nesse mosquetão. Essas condições sim são relevantes para determinar o mosquetão mais
adequado e não apenas uma crendice levantada sore o tal mosquetão oval.
A maior preocupação deve estar na acomodação da polia no mosquetão, a redução do risco de torção na placa
ou no mosquetão e a proximidade com o gatilho do mosquetão. Fora isso não há muito o que debater nesse
quesito.

Acomodação em mosquetão oval

Acomodação em mosquetão D simétrico
Por: Fábio Souza

Acomodação em mosquetão HMS

Acomodação
em
mosquetão
D
assimétrico de grande abertura
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APLICAÇÃO EM DESVIO
Avaliar o ângulo em que a corda irá trabalhar dentro de um sistema com desvio, é fundamental para determinar
a segurança do sistema. Se por um lado, no sistema de içamentos, o ângulo menor favorece a eficácia da
manobra e facilita a vida de quem está puxando a carga, por outro lado, quanto menor o ângulo, mais esforço
será exercido sobre a roldana e sobre o eixo da polia.
Um sistema de corda passando por uma polia e montado com pouco ou nenhum ângulo, exercerá uma força
duplicada sobre o eixo da roldana. Ângulos elevados passando por uma polia desviando a carga, exercerão
forças reduzidas sobre a roldana.
Compreender essa equação é importante na hora de determinar o fator de segurança do seu sistema.
Tratei anteriormente sobre valores mínimos que uma polia deve resistir em um teste de tração e chegamos a
um valor considerável de 15 kN, mas o usuário não pode trabalhar com esse valor para determinar a carga
nominal. Devemos verificar a carga nominal de trabalho para cada lado da roldana e a influência que os
ângulos na operação do sistema exercerão sobre o eixo que sustenta a roldana.

Exemplo de aplicação de polias
em desvios para um sistema de
içamento de vítima de espaço
confinado durante simulado de
resgate.
Os ângulos formados devem ser
avaliados considerando o peso
da vítima, o esforço necessário
para a movimentação, a carga
mínima
de
ruptura
do
equipamento, a carga nominal de
trabalho
possibilidade
de
torção na corda, etc.
A decisão de back up no sistema
deve
se
basear
nessa
verificação
de
ameaças
e
vulnerabilidades.
Após a montagem do sistema é
importante
também
o
acompanhamento do comportamento
da corda e dos equipamentos
logo após a entrada da carga.

Por: Fábio Souza
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Compreender
diferença
entre
carga
mínima de ruptura e carga nominal de
trabalho já é um grande passo para
estabelecer
segurança
no
sistema.
Quando tratamos de polia, é necessário
ainda compreender que a carga nominal
deve ser dividida pelo número de
passagens da corda pela roldana. Os
limites do equipamento devem ser
compreendidos e respeitados.

Exercer força sobre uma polia
com ângulo fechado é bom para
o
resgatista,
pois
o
movimento é mais eficiente,
mas a placa, a roldana e o
eixo sobrem muito mais do que
em ângulos abertos.

Quanto mais aberto o ângulo,
menor é o esforço sobre a
roldana.
São muitos fatores que devemos
avaliar quando preparamos um
sistema para atuar em resgate
ou proteção contra quedas.
Para entender o quanto você
pode “abusar” do equipamento,
é necessário compreender sobre
fator de segurança.
Por: Fábio Souza
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Situação 1: Pensando no que tratei na página anterior sobre “abusar”
de equipamento e fator de segurança, outra etapa nesse processo é
identificar a parte vulnerável, onde pode falhar e qual a
consequência. Sim polias com placa oscilante podem deixar a carga

cair no caso de quebra do eixo e deslocamento da roldana.

Situação 2: Sim, no caso dessa possível falha de um eixo da roldana,
o uso de polias com placas fixas é mais seguro. A parte de baixo que
liga as placas laterais faz o papel de segurar a carga e não deixá-la
cair.

Por: Fábio Souza
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APLICAÇÃO EM SISTEMAS COM POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUEDA
Polias são muito utilizadas em montagens de tirolesas para trabalho e também resgate. De acordo com o tipo
de montagem, se houver a falha de um sistema primário, é possível que tenhamos a retenção dessa falha no
sistema secundário (back up) – caso a tirolesa tenha dupla proteção.
Outra possibilidade da polia ser usada em uma retenção de queda seria em uma linha de vida provisória feita
com cordas onde existam desvios entre o ponto de ancoragem e a trajetória da linha de vida. Isso ocorre muito
em sistemas de linha de vida debreável.
Uma terceira opção é o uso de uma polia como trole em uma linha de vida guia na horizontal por onde se
movimenta uma linha de vida vertical com trava quedas deslizante.
Em todos esses exemplos a polia estará envolvida na retenção de uma queda, caso alguma coisa falhe.
Nesse momento surge uma pergunta que já me foi feita várias vezes por profissionais da área: “uma polia foi
feita ou testada para reter uma queda?”.
De acordo com os testes previstos nos padrões de construção de polias; não, uma polia não passa por teste de
queda. Pensando assim seria muito fácil, de bate pronto, determinarmos que esse uso deve ser proibido.
Bem, as coisas não se resumem assim tão fácil. Dai a importância de entendermos a utilização, avaliar as
ameaças, as vulnerabilidades e aplicarmos fatores de segurança ligados aos equipamentos e ao sistema como
um todo.
Assim como uma polia não é testada na retenção de
uma queda, um dispositivo de ancoragem também
não é. Um dispositivo de ancoragem como um anel
de fita, recebe testes de tração para determinar carga
mínima de ruptura, mas não passa por um teste de
retenção da queda de um manequim por exemplo. Só
nisso já devemos entender que nossas decisões não
devem ser fundamentadas sem um verdadeiro
embasamento técnico e sem entender o sistema
como um todo. Como tratei anteriormente, uma polia
passa por um teste de tração de pelo menos 15 kN
de força e um dispositivo de ancoragem passa por um
teste mínimo de 12 kN.
Mesmo com esse dado interessante ainda assim
precisamos compreender outros detalhes.
Uso de polia como desvio em um
sistema de retenção de queda por
linha de vida vertical flexível.
O uso de polia com placas fixas
deixa
a
montagem
mais
segura.
Aplicar uma back up na polia também
é uma saída interessante.

Por: Fábio Souza
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Se aplicarmos uma polia em um sistema com possibilidade de retenção de queda, podemos pensar em
modelos mais seguros e adequados para isso.
Basicamente temos polia de placa fixa e de placa móvel. A parte mais frágil de uma polia sem dúvida é o eixo
que sustenta uma roldana. No caso de equipamento de placa oscilante, se o eixo quebrar, a roldana irá
escapar e a corda ou cabo que estiver sustentado nessa roldana virá abaixo junto com a roldana sem que algo
possa interromper esse deslocamento. Nesse cenário as placas oscilantes irão se abrir e todo equipamento
entrará em colapso.
Quando tratamos de dispositivo de placas fixas, devemos considerar que a roldana está envolta por uma placa
única e que no caso de um rompimento do eixo, a roldana e a corda/ cabo sustentados terão seu movimento
interrompidos pela parte de baixo que une as duas faces da placa fixa.
Alguns profissionais dão o nome de flange para a parte de baixo de uma polia de placa fixa, mas tecnicamente
(por norma) esse termo não existe, pois na verdade todo o conjunto é uma placa única e a parte de baixo
também recebe o nome de placa.
Estamos falando então de uma placa fixa, rígida, de metal (alumínio ou aço), testada com tração de pelo
menos 15 kN e que no caso de uma queda ainda teria energia dissipada em outra partes do sistema como
extremidades de uma corda/ cabo, mosquetões, fitas de ancoragem e tudo mais no sistema.
SERÁ ENTÃO QUE UMA POLIA PODE SER
USADA EM UMA RETENÇÃO DE QUEDA?

Se fosse meramente nessa rápida análise de
vulnerabilidade que escrevi; eu diria que sim,
sem problema. Entretanto estamos tratando
de um sistema provisório e nesse caso é
importante que tudo isso esteja escrito dentro
de uma análise de risco, de um procedimento
operacional
de
montagem
sob
responsabilidade de um profissional de
segurança do trabalho e um profissional
legalmente habilitado.
Lembrando que estou falando nesse caso de
polias de placa fixa Pensando na retenção de
queda são muito mais seguras do que uma
polia de placa oscilante.
Não cabe a mim dizer o que é certo ou errado.
Estou aqui para provocar o pensamento crítico
e que você possa entender o limite de
aplicação das coisas dentro é claro de uma
boa avaliação de risco.

Por: Fábio Souza

Pág.13

CONTROLE ACIMA - BOLETIM TÉCNICO 31

SETEMBRO DE 2021

Aplicação de polias em sistemas de resgate e trabalho em altura
APLICAÇÃO EM TIROLESAS.
Talvez uma das principais aplicações de polias seja em tirolesa. Devido ao atrito constante com corda
tensionada e a possibilidade de uma longa distancia a ser percorrida, é importante avaliar os riscos associados
nesse uso e entender o modelo mais adequado.
Os primeiros fatores a serem observados são:
- A polia é para corda, cabo de aço ou híbrida ?
- A abertura da polia é compatível com o diâmetro da corda ou cabo?
- A montagem, quando duas cordas, será em paralelo ou cordas sobrepostas?
- Existe chance de torção da corda?
- Qual a distancia da tirolesa e qual a eficiência de dissipação de calor da polia?
Na montagem de tirolesas, algumas discussões começam como: a necessidade de usar sempre duas cordas,
as cordas devem ser paralelas, as cordas devem ser sobrepostas, não pode usar polia com bucha de bronze,
não pode usar polia dupla, não pode isso, não pode aquilo e por aí vai.
Você deve sempre se perguntar: qual é o motivo de não poder? O fabricante coloca alguma restrição para
isso? Quais as indicações no manual do fabricante?
Geralmente os bons manuais de instrução trarão ilustrações com variadas aplicações do dispositivo, mas com
certeza nenhum fabricante consegue montar um manual que ilustre todas as possíveis técnicas que um
equipamento poderá ser aplicado. Você precisa entender a finalidade do equipamento e se aquilo está dentro
das aplicações. Outra coisa é realmente verificar se existe alguma verdadeira restrição imposta pelo fabricante.
E por fim você deve possuir um procedimento de aplicação do equipamento e a forma esperada de aplicar.
Cuidado com colocações infundadas de redes sociais, instrutores, discussões de grupo, etc. Até que se prove o
contrário, não existe a polia certa ou a polia errada. O que existe são equipamentos mais seguros e adequados
para determinadas situações.
POLIA DUPLA COM ROLDANA EM SÉRIE OU EM LINHA
Muito conhecidas como polias “tandem” (modelo de uma polia da Petzl)
esse tipo de dispositivo é o mais adequado para uso em tirolesas. O fato
de possuir as roldanas montadas em série faz com que o esforço sobre
a corda ou cabo seja melhor distribuído e além disso são dois eixos
independentes recebendo cada um metade da carga. As aberturas na
placa propiciam uma boa dissipação de calor gerado na roldana e em
seu eixo. A abertura na placa geralmente é grande e proporciona a
conexão de até 3 mosquetões. Alguns modelos são híbridos e podem
ser usados em cabos de aço ou cordas. Outro fator importante de
segurança, para uso em tirolesas, é que geralmente as placas são
fechadas na parte superior e no caso de uma quebra do eixo, mesmo
que as roldanas se soltem, a carga pode ficar suspensa através na placa
da polia.
Costumo dizer que essas são “verdadeiras” polias para tirolesas, mas
em alguns sistemas semelhantes à uma tirolesa, como a manobra “skate
block”, essas polias costumam dar trabalho na montagem e podem
torcer o sistema gerando atrito das cordas com a placa.
Por: Fábio Souza
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POLIA SIMPLES COM PLACA FIXA
Conhecidas também como polias fixe (modelo de uma polia da Petzl) esse é
um modelo que nada impede de ser aplicada em uma tirolesa. Possui alguns
pontos negativos como dificuldade de entrada da corda devido as placas
serem estreitas. Geralmente possuem roldanas pequenas e com menos
poder de dissipação de calor, a abertura da placa para mosquetão é limitada
a apenas um e a carga nominal de trabalho nessas polias é sempre
pequena em relação a outros modelos.
De forma positiva, o seu tamanho faz com que se perca menos altura em
relação da corda tensionada com a carga e essas polias possuem placa
única e por isso são mais seguras no caso de uma quebra no eixo.

É possível montar um sistema de
tirolesa
com
aplicação
de
polia
simples de placa fixa. A compreensão
sobre a manobra e comportamento do
equipamento deve estar entre os itens
de sua avaliação da segurança do
sistema.

POLIA DUPLA COM ROLDANAS PARALELAS E PLACAS OSCILANTES
Aqui talvez tenhamos o modelo mais usado em tirolesas, em treinamentos
de resgate, acesso por cordas, nas operações reais e simulados.
São muito comuns em kits de profissionais e realmente acabam por se
tornar uma “faz tudo”.
As placas oscilantes ajudam muito para passar a corda e fazer trocas na
hora da montagem. Algumas possuem abertura suficiente para passagem
de mais do que um mosquetão e isso ajuda muito na organização do
sistema e eficiência na operação. A placa inferior com abertura (becket)
facilita para conexão de outro equipamento e são mais fáceis para montar
um sistema de tirolesa com cordas paralelas.
Por outro lado é preciso entender que muitos modelos, de qualidade
duvidosa, podem possuir muita folga entre rolda e eixo proporcionando uma
capacidade maior de torcer o sistema e gerar atrito entre placas e cordas

Por: Fábio Souza
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As roldanas paralelas estão fixadas por um único eixo, sendo assim caso houver falha, todo o equipamento
estará comprometido. O fato de ser placa oscilante não garante que com a quebra do eixo a carga ficará
sustentada na corda. Nesse caso o back up da polia será muito valioso.
Esse modelo de polia as vezes leva alguns usuários a um tipo bem questionável de montagem que é a
passagem de uma polia dupla por apenas uma corda.
Esse tipo de montagem já foi alvo de muitas discussões técnicas sobre “poder ou não poder” e particularmente
nunca vi um manual de instrução demonstrando essa prática como “errada”. Fato é que se trata de uma prática
que pode se tornar perigosa por desequilibrar o sistema, forçar apenas um lado do eixo e fazer com que a
corda fique em contato severo com um lado da placa. O livro Vertical Academy demonstra, através de uma
ilustração, esse tipo de montagem como inadequada.
Mais uma vez e sempre mais, vou bater na tecla da avaliação do risco e na compreensão das consequências.

O uso de apenas um lado é um exemplo de uma aplicação bem duvidosa com polia
dupla de placa oscilante. Risco de dano à corda e à polia é aumentado com
essa montagem. A polia entra em desequilíbrio e o eixo recebe carga
concentrada em um lado apenas.

Exemplo de uma montagem
de tirolesa com cordas
paralelas, polia dupla
de placa oscilante e a
previsão de um “back
up” para o caso de
falha da polia.

Por: Fábio Souza
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POSSIBILDADE DE TORÇÃO NO SISTEMA
Principalmente em sistemas de desvio e onde existe içamentos de carga ou descida de carga, a chance de
torção no sistema é sempre aumentada. A torção em polias deve ser evitada a todo custo. Tanto para garantir
segurança no sistema não deixando a corda roçar nas placas da polia, como para evitar danos na placa da
polia ou no mosquetão em que ela está conectada.
Sistemas de içamentos com desvio e onde a equipe as vezes altera demais o tipo de puxada acabam
aumentando esse risco.
Existem algumas formas de evitar ou minimizar isso:
- Polia já com destorcedor.
- Instalação de um destorcedor no sistema.
- Colocar dois mosquetões em sentidos diferentes para destorcer o caminho da passada da corda.
Esse último exemplo pode ser pouco eficaz no caso de uma operação com mudanças de sentido feitas pelos
profissionais. Essa opção também pode gerar torções na placa da polia.

Polia
já
com
destorcedor.
Talvez a melhor de todas as
opções.
Equipamento
é
certificado dessa forma, perde
pouca altura com o destorcedor
e no caso desse modelo, nem
precisa tirar do mosquetão
para passar a corda.

Polia com destorcedor no
sistema Ótima opção para
resolver o risco de torção,
entretanto é necessário ter
bastante espaço na montagem,
pois existe uma perda de
altura
devido
aos
dois
mosquetões e mais as duas
partes do swivel. Pelo menos
uns 25 cm de perda.

Por: Fábio Souza
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Uso de dois mosquetões para
mudar a direção da polia e
evitar o risco de torção.
Nesse
caso
o
risco
de
torção
não
é
totalmente
retirado
e
é
necessário
perder altura no sistema e
usar mais equipamento.

OUTRAS SITUAÇÕES A SEREM AVALIADAS
Sem dúvida o tema sobre polias é amplo no mundo das cordas e muitos temas podem ser abordados.
As aplicações de polias em acesso por cordas, resgate e outras vertentes do mundo vertical podem variar muito
e ainda sobra espaço para abordarmos mais algumas situações.
A montagem de sistemas de freio e sistemas de içamento acredito que sejam as situações onde mais nos
valemos do uso de polias além das tirolesas.
Quando tratamos de freios (poli freno) um item importante é o tipo de dispositivo que irá bloquear o retorno da
carga e da corda: prussik, came dentada, came não dentada são algumas opções, mas não é sobre isso que
estamos tratando. Vou focar nas características das polias e de que forma podem influenciar positiva e
negativamente o sistema.
Dentro dessa linha de aplicação ainda temos os poli pastos, ou seja, as montagens que realizamos para poder
içar uma carga ou tensionar uma corda.
No caso de busca de uma boa vantagem mecânica devemos observar a eficiência gerada pela roldana, ou
seja, quanto de atrito pode existir no movimento de giro ou no contato da roldana om a corda. Importante
pensar também no tamanho da roldana. Em resgate devemos usar polias com roldana de diâmetro pelo menos
4 vezes o diâmetro da corda.
O tamanho da roldana influencia também na eficiência do movimento, quanto maior a roldana, maior a força de
alavanca e consequentemente menos esforço você precisa fazer na movimentação. O tamanho da roldana não
influencia na VM, mas influencia na eficiência do seu movimento. Roldanas com sistema de rolamento são
melhores também, pois giram mais fácil e geram menos atrito.

Por: Fábio Souza
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POLI PASTOS
Provavelmente a maior parte das
aplicações de polias em acesso
por cordas e no resgate é na
montagem de uma vantagem
mecânica. Para içar, para dar o
leve ou para tensionar um outro
sistema; elas sempre estão
presentes. Pequenas, grandes,
placas fixas, placas oscilantes,
simples, duplas, triplas e até
mesmo micro polias acopladas em
mosquetões
especiais.
Dificilmente operamos nessas
atividades sem o uso de polias.
Como já descrito em todas as
páginas anteriores, a avaliação do
modelo mais adequado e mais
seguro deve ser feita.

O
uso
desses
mosquetões
especiais com micro polias
agregadas deve ser feito com
muito
cuidado,
pois
as
cargas
de
trabalho
são
baixas na maioria deles.
São
indicados
para
usos
pessoais; para dar um leve
ou
fazer
uma
tração
em
sistema 3:1.
Esse tipo de polia não é
indicada para sistemas de
resgate onde são previstos
grandes esforços.
Por: Fábio Souza
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POLI FRENO
Trata-se de um sistema usado para içar ou movimentar
uma carga com a segurança de um freio para travar o
movimento sem deixar a carga retornar. A parte de poli
freno pode ser montada usando a came de um descensor,
mas o içamento será muito mais eficiente ao utilizar uma
boa polia com bom rendimento.
Alguns modelos de polias possuem de fábrica sistema de
trava anti-retorno. São muito práticas nesse uso, mas muito
cuidado pois alguns modelos, inclusive de marcas
conceituadas, possuem travas ruins. Algumas vezes a trava
solta indevidamente ou são bem difíceis de serem
liberadas. Acabam dando uma certa dor de cabeça para o
usuário.
Outros modelos possuem sistema de trava acoplada a um
bloco, são muito eficientes, mas ocupam muito espaço.
Prefira polias com travas feitas por cames maiores ou crie
você mesmo o freio da polia com um bloqueador
independente.

Por: Fábio Souza
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IMPORTÂNCIA DO TAMANHO DA ABERTURA PARA O MOSQUETÃO
Toda polia precisa ter em sua placa uma abertura mínima para a passagem de pelo menos um mosquetão.
É um tanto quanto óbvio isso, mas é um item de norma a ser atendido pelo fabricante.
Quando tratamos de uma polia pequena e de placas fixas, muito provável que a abertura para apenas um
mosquetão irá te atender. Até pelo fato de que essas polias possuem algumas restrições de uso, mas
alguns modelos possuem a abertura tão justa que até para alguns modelos de mosquetões a passagem
pode ser dificultada. Essa dificuldade não é nada agradável quando você está pendurado há horas,
cansado e precisando executar uma manobra de trabalho e ou de resgate.
Talvez esse detalhe sobre uma polia nunca tenha passado por sua mente, mas acredite, esse detalhe fará
muita diferença na eficiência e nas possibilidades de uso em seu trabalho.
Se estivermos falando de polia de placa oscilante (dupla ou simples) essa falta de espaço fará ainda mais
diferença. Se estivermos então falando de uso em uma corda guia ou em uma tirolesa, ai então a diferença
é brutal.
Sistemas de tirolesa precisam de pontos para o conector da carga, da tração e da retenção. Se a sua polia
só passa apenas um mosquetão..... Que comecem os improvisos.
Pense melhor quando for investir seu suado dinheiro em um equipamento. Esses “detalhes” fazem muita
diferença.

Cuidado
com
modelos
muito
fechados, com pouca abertura e
sem ponto de dissipação de
calor.
Com
certeza
elas
esquentam mais e isso não é bom
pra corda.

Uma maior abertura na placa
proporciona mais facilidade e
eficiência
para
diferentes
montagens.
A placa não perde resistência
por isso, pois independente do
tamanho
da
abertura,
todas
devem resistir ao teste mínimo
de 15kN.
Por: Fábio Souza
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No caso de uma polia dupla com
roldanas
paralelas
e
placas
oscilantes,
o
tamanho
na
abertura no “becket” fará toda
diferença
se
você
quiser
movimentá-la
em
diferentes
sentidos.
Ahhh sim você pode dizer que
resolve isso com uma placa de
ancoragem. A questão é que você
precisará de mais equipamentos,
perderá altura e vai gastar
mais.
Nesse modelo da foto é mais
difícil passar outros mosquetões
na abertura superior devido a
distância
criada
entre
as
placas,
mas
se
você
tiver
mosquetões de grande abertura,
também é possível.

Para polias duplas em
série as considerações
são as mesmas.
Contar
com
a
possibilidade
de
conectar
vários
mosquetões
facilita
demais a organização
do
sistema
e
gera
benefícios
antes
e
durante a operação.

Por: Fábio Souza
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PASSANDO NÓ NO SISTEMA
Algumas polias especiais como os famosos
modelos “kootenay” são uma verdadeira obra de
arte, mas são um grande trambolho, rsrs.
Esse tipo de polia é muito interessante onde
apenas uma roldana consegue correr por duas
ou até mais cordas em paralelo. Se tiver emenda
na corda elas passam por cima, possuem
resistência absurda a tração, muitas opções para
conexão de mosquetões (possuem uma placa de
ancoragem agregada) e servem inclusive como
ponto de ancoragem ao passar uma corda
envolvida em sua roldana fazendo com que o
sistema perca quase nada de resistência . Sem
dúvida esse tipo de polia é uma máquina.
Por outro lado são pesadas, desajeitadas,
grandes, muito caras e dificilmente você verá
uma polia dessa em um kit de um resgatista ou
de um técnico de acesso por cordas. De toda
forma possuem aplicações bem técnicas e muito
interessantes.

CONTRA PESO
Técnicas de contra peso para resgate exigem muito de uma
polia. As forças aplicadas sobre o eixo e a roldana podem
ser grandes e a escolha do dispositivo deve levar conta a
qualidade, marca, resistência, estado de conservação, etc.
Estamos falando de duas pessoas, pelo menos, forçando,
uma de cada lado da polia. Somado a isso o movimento de
ascensão do resgatista para colocar a vítima em carga e
todos movimentos que seguem durante o içamento. A
técnica de contra peso é excelente em manobras de
resgate e até mesmo para içamento de peças, mas
precisamos entender bem as forças atuantes no
equipamento e assim selecionarmos materiais que
resistam. Equipes de espeleorresgate são extremamente
exigentes na escolha da marca e modelo das polias que
são usadas em sistemas de contra peso, pois eles
compreendem a necessidade da segurança aumentada
para determinadas manobras.
Por: Fábio Souza
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CONCLUSÃO
Ficou claro nesse manual a importância de conhecer um pouco mais sobre polias e
a interação que elas possuem dentro de sistemas de trabalho e de resgate.
Acredito que o estudo desse equipamento é muito negligenciado entre algumas
equipes de trabalho e profissionais da área.
Vejo muita discussão sobre cálculo de VM e desafios de montagens impraticáveis
na vida real e quase nenhum aprofundamento nos equipamentos que estão
interagindo nesses sistemas fotografados para as redes sociais.
Ser um bom profissional deve levar em conta muitos adjetivos que não estão
ligados tão somente em saber bater uma marreta ou ser o super herói do resgate.
Aliar técnica, atuação prática, estudo e capacidade de abrir a mente para aprender
e ensinar, fazem parte de um bom profissional.
Desejo que esse manual contribua de alguma forma em suas atividades, nas
discussões de grupos ou nas aulas que você ministra.
Para mim contribuiu demais, pois foi preciso buscar informações em vários lugares
para chegar ao final deste texto.
Aprendo estudando, perguntando, fazendo e tentando ensinar.

Se quiser saber mais sobre nossas publicações, acompanhe as atividades nas redes sociais
ou mande uma mensagem para cadastrarmos seu número em nossa lista de transmissão.

Por: Fábio Souza
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