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Ancoragens para uso em resgate industrial
Foram mais de seis meses sem publicar boletins técnico e tudo por um motivo muito nobre; nesses últimos meses
estive totalmente envolvido com a finalização do meu primeiro livro (lançado em dezembro de 2020) e a
continuidade nos próximos livros que pretendo publicar. Já são mais de três anos escrevendo boletins técnicos e
artigos voltados para área de segurança do trabalho, resgate industrial e acesso por cordas que culminaram na
publicação do livro ACIMA volume 1.
Passado a primeira fase de vendas do livro, decidi voltar com mais uma publicação técnica de forma digital
tratando de um assunto de suma importância para profissionais não só da área de resgate, mas todos que de
alguma forma precisam utilizar de cordas para entrar em suspensão ou movimentar uma vítima; a montagem de
ancoragens para atividades industriais de resgate. Importante já lembrar que não tratarei aqui de ancoragens para
sistemas de linhas de vidas projetadas, algumas vezes certificadas, instaladas com calma, etc. Este boletim é
sobre como montamos ancoragens na hora da emergência real, simulados ou treinamentos diretamente nas
plantas industriais. Tratarei aqui de situações adversas e principalmente de ancoragens naturais existentes.

MAS QUAL A DIFERENÇA?
Quando tratamos de um SPIQ, uma linha de vida de vida
tipo C por exemplo, estamos pensando em um projeto,
cálculos estruturais, recolhimento de ART, instalação
planejada, muitas vezes instalação de olhais, chumbamento
mecânico, chumbamento químico, etc. Isso tudo feito com
calma e prevendo a futura proteção de um trabalhador que
irá se expor a um risco de queda por exemplo.
Em atividades de resgate é uma enorme utopia pensar que
haverá tempo para pegar uma furadeira, fazer a limpeza do
furo, esperar a cura química, apertar o parafuso, verificar
com torquímetro, fazer teste de arranque, etc.
Definitivamente não é assim que acontece resgate dentro
de uma indústria, não em uma emergência real. Não quero
dizer que seja impossível que isso aconteça, mas beira
isso. É possível planejar pontos de ancoragem, mas não da
mesma forma que um SPIQ funciona no dia-a-dia.
No resgate industrial as ancoragens são feitas utilizando de
estruturas robustas e que consideramos seguras para
suportarem as cargas e forças aplicadas durante as
manobras de salvamento. Buscamos por vigas metálicas,
de concreto, de madeira, treliças, postes, tubulações, mão
francesas, etc. Estamos falando de pontos de ancoragem
estruturais e naturais, ou seja, já estão presentes no
ambiente de trabalho e precisamos dos dispositivos de
ancoragem transportáveis, cordas, mosquetões, etc. para
realizar a instalação. Não há tempo para testar a estrutura e
fazer um arranque mínimo de 6kN, por exemplo.
Por: Fábio Souza
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Só por essa primeira colocação já acende a luz vermelha (nem a amarela) de alerta sobre a importância do
profissional que irá decidir pela escolha e montagem do sistema de ancoragem para uma operação de resgate.
Outro fato muito importante e que determina a grande diferença de um SPIQ para um sistema de resgate é que no
primeiro caso estamos tratando de um sistema para situações corriqueiras e repetidas de exposição de trabalho,
onde se utilizará, por pelo menos um ano aquele sistema instalado e quem sabe um dia o protegerá
adequadamente de uma queda. Estamos falando da possível retenção de uma queda, de um corpo acelerando e
energia sendo dissipada após a suspensão da vítima. Em um sistema de resgate estamos tratando de algo
montado para atender uma situação inesperada e para um curto momento de exposição de alguém que terá sua
massa sustentada através de uma montagem com cordas e demais dispositivos até que atinja o ponto seguro
determinado. Na operação de um sistema de resgate por cordas, com descida ou içamento, falamos de uma
suspensão, onde a corda deve estar o tempo todo com carga e a chance de uma retenção de queda deve ser
próxima de zero. É claro que falhas podem acontecer, mas uma operação bem sucedida e bem feita de resgate por
cordas é semelhante a um trabalho em suspensão ou posicionado. De qualquer forma não podemos ignorar que
falhas possam ocorrer, como já ocorreram, mesmo em uma operação de curta duração. Esse fato nos leva a
preocupação de entender sobre diferentes formas de montar ancoragens para resgate e a que melhor se encaixará
para determinada situação.
Dito isso já deixo claro que não existe uma ancoragem melhor que a outra, existem formas e mais
formas de se fazer e precisamos entender a necessidade do momento para tornar a escolha mais segura possível
e de uma forma que seja eficaz e fácil de fazer. É preciso também entender o motivo pelo qual se monta
determinado sistema e não apenas fazer por achar bonito, por querer enfeitar o pavão e encher de equipamento ou
pelo fato de ter visto em um livro/ vídeo/ curso e achou que aquilo era a melhor solução.
Definitivamente, se você montará um sistema de ancoragem para resgatar alguém, você precisa entender o
que realmente está fazendo e quais são as consequências se algo falhar.
COMO FORMALIZAR ESSA SITUAÇÃO?
Como estamos falando de resgates industriais e feitos por equipes privadas,
não podemos deixar de lado legislações trabalhistas, normas
regulamentadoras e toda a burocracia que pode estar envolvida dentro
desse universo.
Um primeiro questionamento que pode surgir dessa situação é sobre a
legalidade do uso de estruturas que não foram originalmente definidas
como pontos de ancoragem, que não possuem TAG, inspeção, ART e os
demais itens que um ponto de ancoragem para trabalho necessita de
acordo com normas regulamentadora e técnica.
É praticamente impossível prever absolutamente todos os pontos que em
um situação de emergência poderiam ser utilizados para um resgate dentro
de um indústria, pois nunca se sabe exatamente onde o acidente irá
ocorrer.
Situação ideal seria que todos os trabalhos em altura fossem perfeitamente
planejados juntos com a equipe de resgate e que os pontos de ancoragem
já estivessem definidos para todos os trabalhos e que se algo desse errado
exatamente tudo já estaria estudado, testado e regulamentado. Bem,
sejamos realistas sem sermos mais reais que a realeza.
Por: Fábio Souza
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Muitas situações de trabalho em altura ou espaço confinado
acontecem dentro deste planejamento, principalmente em paradas
de manutenção, onde conseguimos fazer um estudo prévio das
atividades, determinar possíveis cenários, deixar ancoragens já
definidas, montar estruturas de andaime modular com devido projeto
e calculo estrutural, PLH se responsabilizando e por aí vai.
Mas, em muitas outras operações corriqueiras de trabalho nem tudo
isso brilha com essa clareza.
Uma maneira interessante de se resguardar e planejar possíveis
cenários e determinar os possíveis usos de estruturas como locais
para ancoragens de sistemas para resgate é realizar um
levantamento prévio das estruturas do local, em conjunto com o
PLH, calcular a resistência dos materiais e detalhar isso em um
procedimento escrito e aprovado pela empresa onde sua equipe de
resgate opera.
Por exemplo, é possível um PLH determinar por cálculos o quanto as
estruturas podem suportar de força ou massa. É possível verificar
isso para vigas de concreto, vigas metálicas, treliças, estruturas de
andaime. Quanto que a estrutura pode flambar, se pode usar o meio
da viga ou se só pode usar as extremidades mais próximas dos
apoios, etc. Esse é um papel fundamental do profissional que
estudou também para isso.
Exige tempo, empenho, mas é possível fazer. Como um
procedimento de resgate deve ser previamente escrito então nada
mais natural que esse tipo de item seja incluso nele.
Lembre-se, na hora do calor da emergência você terá todos os seus
equipamentos já certificados dentro das bolsas, o que te faltará é
saber em que local é mais seguro montar toda a parafernália.

O SISTEMA DE RESGATE
Uma vez que cuidamos da parte de gestão que antecede a emergência e conseguimos entender
sobre as possíveis estruturas naturais a serem usadas, partiremos então para a parte prática.
Tratarei um pouco dos possíveis sistemas de ancoragem para resgate, criando uma análise do
que pode funcionar melhor e quais as vulnerabilidades que cada sistema pode possuir.
Importante salientar que os nomes dos sistemas podem variar de acordo com a região do pais, de
acordo com a formação de cada equipe, se é civil, militar. Muitas vezes um mesmo sistema
recebe nomes totalmente diferentes, mas isso pouco importa. O que importa é entender se ele
realmente funciona e se pode gerar algum risco para a operação. Importante é saber fazer e em
que situação fazer.
Por: Fábio Souza
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Pensando em todos os possíveis sistemas de ancoragem vou resumir a estória para: ancoragem simples, com
back up, equalizada, auto equalizada, debreável, com fusível e ancoragem sem tensão. São apenas alguns
exemplos. Provavelmente você conhece várias outras.
Antes de começar efetivamente, deixo claro que é necessário se preocupar também com a carga nominal de
trabalho no sistema e o fator de segurança que estabelecerá para sua operação. Não tratarei sobre isso neste
texto, pois já abordei em publicações anteriores, no meu primeiro livro e também em vídeos disponíveis no
youtube. Então se você não compreende bem essa estória de fator de segurança, carga mínima de ruptura, carga
nominal, sugiro queimar os neurônios e estudar sobre o tema. Segue o link de dois vídeos que gravei sobre o
tema:
- (57) VIDEO 14_COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER: Fator de segurança, carga mínima de ruptura, carga
nominal.. – YouTube
- (57) VÍDEO 08_ COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER: PLACA DE ANCORAGEM - YouTube
SISTEMA SIMPLES
Um sistema simples de ancoragem é uma
montagem única de dispositivo de ancoragem e
mosquetão aguardando a conexão de uma corda.
Basicamente se resume a isso. Essa corda com
nó confeccionado ou com terminação costurada,
pode ser uma linha flexível, uma corda para a
ascensão ou descensão do resgatista, uma linha
tensionada para um tirolesa e outras formas de
uso. Podemos ainda usar nessa ancoragem
simples um descensor, um equipamento de belay
ou até mesmo um trava quedas invertido para
acompanhar a descida ou içamento de uma
vítima.
Importante compreender aqui é que o sistema é
único, ou seja, se ele falhar tudo que está
sustentado por ele sofrerá as consequências.
Começa aqui uma polêmica: posso fazer

resgate com apenas uma corda e em
apenas um ponto de ancoragem?
Desde que você entenda as nuances da operação
e esteja trabalhando dentro de um fator de
segurança aceitável, não é proibido essa prática.
Desde que esteja dentro do protocolo da sua
equipe e de que esteja seguro para fazer isso,
nada impede de que o faça.
Então sim, é possível e lícito operar uma manobra
de resgate feita em um única ancoragem e por
uma única corda.
Por: Fábio Souza

Ancoragem simples com
terminação costurada

Ancoragem simples
com
terminação
confeccionada com
nó.

A segurança do sistema fica em apenas um
ponto. Não quer dizer que está errado.
Antes de qualquer julgamento, é preciso
entender o fator de segurança e o tipo de
operação.
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SISTEMA DUPLO/ COM REDUNDÂNCIA/ COM BACK UP (tudo a mesma coisa)
Nesse caso tratamos de montagem que trabalha com segurança maior do que o primeiro caso (SERÁ MESMO???
– nem sempre isso é uma máxima). De qualquer forma um sistema com redundância, na prática, trabalha com um
guarda costa. Se a primeira falhar a segunda assume a segurança da operação.
De toda forma uma ancoragem redundante pode operar de várias formas e algumas delas são questionáveis.
Existem alguns back ups de ancoragem que não garantem realmente se irão suportar a falha do sistema principal.
Um sistema de redundância pode operar com as duas cordas trabalhando juntas (TTRS – alguns gringos adoram
usar essa sigla). Duas cordas tensionadas trabalhando juntas no sistema. Isso me parece bem mais seguro do que
um back up passivo aguardando a falha da corda principal. Duas cordas tensionadas dividem a carga para os dois
pontos utilizados, sendo assim ambos são menos estressados e isso diminui o risco de falha.
Importante entender que não é pelo fato de ter um sistema duplo que realmente você está mais seguro.
Mais uma vez volto na questão do fator de segurança e carga nominal.
Por exemplo, de um lado trabalhar com cordas duplas de 22 kN , nó aplicado, não certificada, sem sistema de
inspeção e não apropriada para aquela operação e do outro lado trabalhar com apenas uma corda, essa
devidamente certificada, nova, com MBS de 44 kN, com sistema rigoroso de controle e apropriada para operações
de resgate. E agora? Quem está mais seguro?
São questões que você precisa fazer antes de julgar qualquer coisa que não seja exatamente como você ACHA
que deve ser. Não julgue tudo como errado, só pelo fato de achar que é errado!
Exemplo de um sistema de ancoragem com duas cordas mas não
necessariamente em dois pontos. Todo sistema está em apenas
um ancoragem estrutural. Para garantir a segurança
esperada, o ponto estrutural deve ser resistente o
suficiente, senão de pouco adianta estar operando com duas
cordas.
Algumas vezes podemos ser traídos por nossos próprios
olhos. O fato de ter duas cordas, dois mosquetões, duas
fitas de ancoragem nem sempre garantem que um suportará o
outro se houver falha. Se a estrutura não for resistente,
tudo poderá vir abaixo.

Aqui um sistema de “back up” bem duvidoso. Nesse caso se
houver falha no primeiro nó, nada garante que a alça criada
a esquerda sustentará o sistema. Esse sistema poderia até
funcionar se houvesse falha no mosquetão ou na fita de
ancoragem do primeiro nó (direita), mas isso já seria bem
questionável, já que o nó é sempre a parte mais fraca. De
toda forma, mesmo que houvesse essa falha, ainda assim
haveria pêndulo e fator de queda até que o segundo nó
sustentasse o sistema.
Esse é um tipo de “back up” que eu não aconselharia o uso.
Por: Fábio Souza
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Nesse caso temos a operação principal
por um descensor e a redundância
feita por um sistema com trava
quedas.
No
caso
de
falha
do
principal, a corda de segurança deve
atuar rapidamente e o operador deve
manter o trava quedas sempre com o
menor fator de queda possível. O uso
de absorvedor de energia para o trava
quedas é recomendável, principalmente
para o modelo ASAP devido ao risco de
danos à capa da corda em uma retenção
de queda. Mais uma vez fica a análise
do
ponto
estrutural
também
ser
distinto
se
realmente
quiser
um
sistema redundante ou trabalhar em
estruturas super dimensionadas.

Nesse caso o sistema de ancoragem
onde
ambas
cordas
trabalham
tensionadas. Talvez seja a o opção
mais
segura
de
todas,
principalmente
em
operação
de
descida de vítima.
As duas cordas tensionadas por
igual garantem divisão da carga
nos pontos de ancoragem e no caso
de falha de um sistema o outro não
terá fator de queda.
Esse tipo de operação requer
bastante
sincronismo
dos
operadores, tanto para a segurança
como para eficácia do sistema.
Essa técnica chamada de TTRS (Two
Tensioned Rope Systems) está sendo
bem difundida no exterior em
cursos de resgate.

Por: Fábio Souza
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SISTEMA EQUALIZADO (nem sempre)
A primeira olhada em um sistema desse tipo nos leva a acreditar que é um sistema equalizado (montagem com nó
orelha de coelho). De fato se trabalhar sempre no mesmo sentido e sem muita alteração em seu ângulo, ele é um
sistema equalizado. Entretanto, se houver qualquer mudança maior na direção da atuação da força e mudança no
ângulo da montagem, o sistema antes equalizado passa a ser um sistema simples e com a força exercida em
apenas um dos pontos da ancoragem.
Outro fato interessante a se pensar sobre os sistemas equalizados de ancoragem é se eles estão em pontos
distintos ou na mesma viga, por exemplo. Em muitas vezes não faz muito sentido montar essa equalização se você
só possuir uma viga para a ancoragem.
Quando montamos equalização de ancoragens é pelo fato de querermos distribuir a carga em pontos distintos e
dessa forma preservar cada uma das ancoragens, mas se as conexões da equalização estão todas próximas e
distribuídas no mesmo lugar, não faz muito sentido fazer essa montagem. Seria melhor apenas fazer redundância
da ancoragem, para o caso da corda falhar no nó, que é onde grande parte das falhas ocorrem (pelo menos nos
testes de tração).
A
montagem
de
uma
ancoragem
utilizando nó oito duplo com duas
orelhas ou nó coelho é uma das
mais
comuns
quando
queremos
aplicar uma ancoragem equalizada,
entretanto essa equalização só
existe se o sentido de força não
mudar e não houver alteração no
ângulo em que a corda trabalha em
relação ao eixo da ancoragem.
Outro fato a se pensar é o motivo
real
de
querer
equalizar
um
sistema
que está trabalhando em
um mesmo ponto de ancoragem.

A mudança no sentido de aplicação
da força pode levar o sistema
facilmente
a
deixar
de
ser
equalizado e começar a carregar
apenas um ponto. Nesse caso a
mudança de sentido colocou a força
aplicada apenas na alça direita do
nó deixando a alça esquerda sem
atuação significativa.

Por: Fábio Souza
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SISTEMA AUTO EQUALIZADO
Aqui sim temos um sistema montado de forma que mesmo que exista mudança na direção da carga e no ângulo
da montagem, o próprio sistema se equilibra e continua dividindo a carga entre os pontos.
São diversas as formas para montar um sistema auto equalizado e é importante entender que alguns desses
sistemas passam uma falsa sensação de segurança, algumas vezes inclusive podendo ser mais perigosos do que
um sistema simples. Pode oferecer mais risco de falharem.
Esses sistemas também podem tomar mais espaço para sua montagem, precisam de mais equipamentos e podem
ser mais demorados para a confecção. A distância entre os pontos também é muito importante para garantir a real
distribuição da carga entre as ancoragens.
Da mesma forma que um sistema equalizado, é fundamental realmente dividir a carga em pontos distintos, senão o
sentido de ser mais seguro acaba se perdendo. Ainda mais quando falamos de triangulação.
Vejo muitas operações de treinamento de resgate industrial utilizando essa técnica sem muito sentido de ser. A
triangulação de ancoragem é muito utilizada em ambientes naturais como no caso de espeleorresgate onde se
usam spits com parabolt de 9mm fixados em rochas e ai sim a preocupação de não forçar apenas um ponto, ainda
mais na montagem de um tirolesa.
Agora dentro de uma indústria, utilizando de uma viga I de 30 cm de espessura como ancoragem, não vejo muito
sentido em montar uma triangulação se o objetivo é apenas preservar a ancoragem.
A triangulação ou repartidor de carga é uma
excelente solução para manter o sistema de
ancoragem equalizado, entretanto é importante
entender o motivo de fazer esse tipo de
montagem em um cenário industrial repleto de
ancoragens super dimensionadas. Esse tipo de
montagem consome muito espaço e deve ser usado
se realmente for necessário preservar os pontos
de ancoragem.

Esse outro tipo de sistema auto equalizável é
bem interessante para manter a carga sempre
dividida
entre
os
pontos
de
ancoragem,
entretanto ele possui uma vulnerabilidade
grande. Se a alça maior romper, toda ancoragem
colapsará. Por se tratar de um sistema que é
dinâmico e a corda ficará em movimento
atritando nos mosquetões é fundamental que se
trabalhe com redundância ou alguma forma de
back up na alça menor, pelo menos.

Por: Fábio Souza
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SISTEMA COM FUSÍVEL
Esse tipo de ancoragem é algo que deixa muitas ressalvas sobre a verdadeira efetividade e motivo para fazer.
As ancoragens com fusível são montadas em cordas tensionadas onde o nó dado na terminação acaba não
sofrendo tensão e quem sofre a tensão é um cordelete que na verdade está sustentando grande parte da carga do
sistema.
A primeira ressalva que faço nessa montagem é: se a ideia é preservar o nó (que é a parte fraca) então por quê
não aplicar de uma vez uma montagem de nó sem tensão?
Outra questão: se existe risco no nó romper, por ser a parte que perde resistência da corda, qual é então a
resistência desse cordelete que sustenta o sistema? Será que o cordelete não é menos resistente que a corda
mesmo com o nó? E o cordelete, se ele foi confeccionado com um nó Prussik por exemplo, também não perdeu
resistência?
Ainda quanto a esse tipo de ancoragem; se houver excesso de força sobre essa corda sob tensão e essa força
ultrapassar 6kN existe uma chance do cordelete começar a correr esmagando a corda e inclusive queimar a capa
da corda, tornando-a ainda menos resistente do que se estivesse apenas com os nós atuando sem uso de um
fusível.
Se chegarmos em uma situação extrema que o cordelete realmente arrebente (já que é um fusível), qual será o
fator de queda que a vítima irá levar devido ao deslocamento repentino da corda que estava sustentada por um
cordelete? Qual impacto haverá sobre o corpo da vítima até que a corda se acomode após o rompimento do
cordelete?
É importante questionar qual o verdadeiro motivo para usar esse tipo de ancoragem muito difundida por cursos
com padronização americana NFPA e utilizada em resgates militares aqui no Brasil. Sem querer criticar o uso
desse sistema, mas você precisa saber se realmente é necessário e se isso torna seu sistema mais ou menos
seguro.

A instalação de um cordelete como fusível para preservar a ancoragem principal
realmente precisa ser compreendida sobre os verdadeiros motivos de sua
aplicação. Alguns profissionais de resgate utilizam inclusive dois cordeletes,
de diâmetros diferentes, o que aumenta ainda mais a chance de um deles
arrebentar por passar da sua carga mínima de ruptura ou escorregar na corda
queimando sua capa e deixando aquela região da corda inutilizada com o passar
do uso.
Se realmente esse fusível estourar, não se sabe como o nó da corda irá se
acomodar após o impacto, se forçará o gatilho do mosquetão, o impacto que a
vítima poderá sofrer de acordo com a sobra deixada, etc. Existem algumas
situações que me preocupam bastante com esse tipo de sistema de ancoragem.
Por: Fábio Souza
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ANCORAGEM DEBREÁVEL
Esse sistema é chamado também de ancoragem preparada para o resgate – rigging for rescue.
Quando aplicamos ancoragens debreáveis deixamos o sistema pronto para ser liberado no caso de uma
emergência e assim conseguir tornar a operação mais rápida para descer a vítima ou mesmo a sua recuperação
se for o caso.
Como em todos os outros sistemas abordados anteriormente, precisamos entender as fragilidades, formas de
montar e a atuação segura do sistema.
Por ser um sistema debreável, a montagem de um ancoragem assim pode começar a correr quando ultrapassada
determinada força aplicada. Geralmente na indústria ancoragens debreáveis são feitas com uso de descensores e
estes podem começar a liberar a corda a parir de uma determinada força. Geralmente esse valor está entre 4 kN e
6kN onde alguns modelos podem ter a corda correndo por sua came sem a necessidade de uma intervenção do
resgatista. Essa movimentação precisa ser compreendida e o descensor ser bloqueado de acordo com as
orientações de cada fabricante (RTFM).
Algumas ancoragens debreáveis utilizam da aplicação do nó Münter/ UIAA/ Dinâmico/ Meia volta do fiel – tudo a
mesma coisa - e por ser um meio de fortuna, usado em situações de atividades esportivas, surge um
questionamento: posso utilizar esse nó na indústria?
Eu respondo: onde está escrito que não pode? Perceba, essa decisão deve ser sua, da sua equipe, da sua
empresa. Não está determinado em norma regulamentadora ou legislação trabalhista esse tipo de situação.
Entenda o seu protocolo de atuação, entenda o como sua equipe foi treinada e qual tipo de recurso está
disponível.
Outro questionamento: Posso fazer uma ancoragem debreável com um freio 8 bloqueado? Respondo: por quê
não?
É a mesma situação do uso do nó debreável. O seu procedimento de resgate ou de quem te contrata é que
determinará isso.
Ancoragens
debreáveis
podem
facilitar e muito uma operação de
resgate, pois o sistema já está
pronto para descer ou pode ser
transformado
em
sistema
de
içamento em pouco tempo.
Além disso é uma alternativa para
o sistema fusível se a intenção
for preservar a corda com nó.
Tensionar uma corda guia para
tirolesa
com
as
duas
pontas
debreáveis faz com que a corda
não precise ter nó sobre tensão.
É importante que o sistema esteja
sempre bloqueado, pois a corda
sofre risco de escorregamento
quando
a
carga
nominal
do
equipamento é excedida.

Por: Fábio Souza
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ANCORAGEM SEM TENSÃO/ NÓ DE TRAPA – mesma coisa
Para quem deseja preservar a corda, sendo a parte mais frágil do sistema com nó aplicado, esse tipo de
ancoragem talvez seja a mais segura de todas.
Mas, não é em todas as situações que essa ancoragem é tão segura ou pode ser realizada.
A ancoragem com nó sem tensão é muito eficiente se: o local que a corda for envolver for arredondado, possua
pelo menos 5 vezes o diâmetro da corda e a corda faça pelo menos cinco voltas ao redor desse ponto de
ancoragem. Essas circunstancias ideais fazem com que a corda perca menos do que 1% de sua resistência.
Inclusive é a situação como uma corda é testada em laboratório para determinar sua resistência; a corda é
envolvida em tambor cilíndrico e tracionada com a afastamento dos cabeçotes até arrebentar e assim se possa
verificar sua carga mínima de ruptura sem nó.
Fazer esse tipo de ancoragem em uma viga quadrada, com cantos vivos, talvez não seja a melhor das opções e
assim talvez a corda perca mais resistência do que se estivesse simplesmente ancorada por um mosquetão com
nó confeccionado.
Esse tipo de ancoragem não é usual na indústria, mas é uma alternativa caso deseje preservar as características
de resistência mínima da corda.

Se o objetivo é preservar a
corda e deixar sua parte frágil
(o nó) sem tensão, esse tipo de
ancoragem está sem dúvida entre
as melhores opções.
Não são todas as situações e
locais que possibilitam esse
tipo de instalação da forma
correta e adequada.
Importante entender que esta é
uma excelente alternativa, que
fragiliza
a
corda
em
uma
porcentagem
quase
que
insignificante (menos do que
1%), mas não são todos os locais
que aceitam essa montagem da
forma adequada.

Por: Fábio Souza
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
E para não finalizar esse assunto... o que acho mais importante dentro de tudo que escrevi é
que nada é o mais certo e nada é o mais errado. Algumas situações servirão para uns, mas
não para todos. Alguns sistemas podem ser simples para algumas equipes, mas complicados
para outras. Talvez nada do que coloquei aqui servirá em suas operações, mas talvez tudo
sirva.
Você precisa entender o que realmente funcionará em sua operação. Desde que esteja seguro
para começar e terminar, seja treinado e esteja dentro do protocolo, é válido.
Outra coisa que acho muito importante é que os profissionais de resgate da indústria precisam
entender que montar ancoragens em situações reais são bem diferentes de quando estamos
em centros de treinamento. Existem muitos fatores envolvidos que o CT não lhe traz, um deles
é o psicológico, outro é que as ancoragens não estarão demarcadas e reluzentes, em muitos
casos, como no centro de treinamento.
É importante treinar sempre. Treinar no CT, mas precisa treinar também no local onde você
trabalha e reconhecer os locais onde as emergências realmente podem acontecer. Se
conseguir planejar o acompanhamento de todos os trabalhos em altura e espaço confinado
em sua empresa e já deixar as ancoragens montadas; perfeito. Se isso não for possível pelo
menos faça um reconhecimento prévio das instalações.
Já que você fará o dever de casa, então aproveite e coloque tudo isso dentro do seu
procedimento operacional de resgate. Faça com que o documento seja compreendido por
toda equipe e que esse procedimento seja autorizado pela empresa onde você trabalha ou por
quem contrata a sua mão-de-obra.
Bom trabalho e bom estudo!

contato: alpfabio1@gmail.com

Por: Fábio Souza
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