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1. Introdução 

A ciência mais utilizada de todas tem tudo a ver com uma performance 

melhor por parte dos esportistas. Isso porque são as leis da física que regem 

movimentos, velocidade, força, inércia, atrito, interferindo diretamente nas 

modalidades esportivas. 

A tecnologia, nesse sentido, tem aberto mais possibilidades. Hoje é 

possível observar movimentos em velocidades muito lentas, monitorar músculos 

durante a execução de saltos e a quantidade de oxigênio no organismo, entre 

outras coisas. 

Com a junção da Física e a Tecnologia, hoje é possibilitado aos atletas um 

desempenho mais eficiente. 

 "Os atletas sempre tiveram conhecimento sobre o auxílio da física 

nos esportes e sempre a utilizaram a seu favor, mas agora, com a 

tecnologia que permite a observação detalhada, essa ciência pode 

ser mais bem explorada nos esportes”. 

Afirma o docente do Instituto de Física de São Carlos 

(IFSC/USP), Francisco Eduardo Gontijo Guimarães. 

A Física é presente em todos os esportes, mas nesse trabalho, trataremos 

especificamente sobre o Rapel. 

 

1.1 História do Rapel 

A técnica do rapel foi "inventada" em 1879 por Jean Charlet-Stranton 

e seus companheiros Prosper Payot e Frederic Folliguet durante a 

conquista do Petit Dru, um paredão de rocha coberta de gelo e neve, perto 

de Chamonix, na França. 

 Por ser uma atividade de risco, eles viram-se obrigados a trocarem 

suas cordas de algodão, que muitas vezes não duravam e se rompiam com 

facilidade, por equipamentos especializados e de maior resistência, 

surgindo assim algumas empresas pioneiras em materiais de exploração. 

 O rapel foi se tornando uma forma de atividade praticada nos fins de 



semana, à medida que as explorações e técnicas foram se popularizando, 

surgindo assim novas modalidades. 

 Até hoje, o rapel é usado nas forças armadas para resgates, ações 

táticas e explorações, por ser a forma mais rápida de descer algum 

obstáculo. 

 No Brasil, o rapel apareceu há 15 anos com os primeiros 

espeleólogos, pessoas que exploram cavidades naturais, tais como a 

formação das grutas, cavernas, fontes e águas subterrâneas. Somente nos 

últimos anos ele tem sido visto como esporte. 

 Os rapeleiros, como são chamados os praticantes, descem grutas, 

cachoeiras e até prédios utilizando um material que garante a segurança e 

o sucesso da descida. Durante o trajeto, é possível realizar algumas 

manobras na cadeirinha, como balançar e até ficar de cabeça para baixo. 

 

1.2  Equipamentos do Rapel 

  Os equipamentos de tem de ter qualidade e apresentarem um bom 

estado de conservação. Segundo o instrutor de rapel, Saulo Roberto, a 

qualidade é fundamental. "Você é dependente do equipamento, portanto 

preste muita atenção se ele é certificado para o esporte e seu estado de 

conservação é bom". 

  As cordas geralmente fabricadas de Poliamida, uma fibra sintética 

resistente ao atrito. 

  Elas são classificadas em dinâmicas e estáticas, as dinâmicas são 

utilizadas para escaladas e as estáticas para rapel, canyoning, (resgate). 

  Os mosquetões são peças feitas de duralumínio, uma liga especial 

que proporciona grande resistência. A função desse objeto é fazer 

ancoragens, costuras, prender o escalador a corda, etc. 

  Os freios oito são fabricados com o mesmo material dos mosquetões 

e são a ligação do atleta com a corda. As cadeirinhas que são feitas de 

nylon resistente com costuras especiais. O anel é de poliamida e é usado 

para ancoragens, resgate e como fitas guias. 



2.Desenvolvimento 

 2.1 Equipamentos Utilizados no Rapel 

• Capacete 

É imprescindível o uso do capacete. Sua função básica é a proteção do 

praticante em caso de escorregões e de pedras soltas que podem cair 

acidentalmente, além de outros objetos. 

• Luvas 

Sua principal função é proteger as mãos do praticante durante o rapel evitando 

queimaduras e facilitando o controle da descida. 

Imprescindível para sua segurança. 

• Cabos ou Cordas 

A corda é o principal no rapel. É por ela que se desce e se sobe. Como é o 

mais utilizado, é um dos equipamentos que mais sofre desgaste e por isso 

merece cuidados especiais. Ao amarrar a corda para começar uma descida, é de 

vital importância que ela não raspe em nenhum ponto, por isso são usadas 

proteções como mangueiras de incêndio, tapetes e ancoragens secundárias 

contra abrasão e quinas. 

Corda Estática:  

 Pela definição técnica americana, uma corda estática deve ter o 

coeficiente elástico passivo (carga de 90 kg) de menos de 2% e apresentar um 

baixo coeficiente de deformação até muito próximo da carga de ruptura. 

A especificação de carga obviamente varia de acordo com o diâmetro do 

material em questão. Para se ter um parâmetro comparativo, uma corda de 

escalada com 11 mm de diâmetro possui a elongação passiva da ordem de 

7,5% e a deformação máxima próxima da carga da ruptura supera 30%.

 Mesmo as cordas tecnicamente estáticas possuem uma pequena 

elasticidade. Dependendo do tipo de operação ou comprimento da corda, essa 



característica pode não ser bem vinda. Assim sendo é uma prática 

relativamente comum pegar uma corda nova e tensionar com carga de 200 a 

300 kg antes do uso. Isso faz com que ela sofra uma esticadela de caráter 

definitivo, tornando-a um pouco mais estática.  

o Corda Dinâmica: 

Pela sua grande capacidade de absorverem os choques, são utilizadas 

para assegurar a progressão em escalada, alpinismo etc. O seu alongamento 

sobre 80 kg anda entre os 8% e os 5,4%, consoante a sua espessura, 

fabricante etc.   

o Corda de impacto:  

 Em certas situações de segurança industrial e mesmo em resgate, existem 

operações com possibilidade do sistema sofrer impacto. Na área industrial é 

comum o emprego de corda estática em conjunto com lanyards (amortecedor 

passivo de choque) em operações que podem envolver carga de choque.  

  Os amortecedores de choque não são recomendáveis para sistemas 

tradicionais de resgate como içagem e tirolesas, mas podem ser úteis para 

alguns sistemas específicos para minimizar o choque - tanto no pessoal 

quanto na ancoragem.  

 A corda de impacto difere da estática por possuir o coeficiente elástico 

mais progressivo podendo sofrer elongação superior a 20% próximo à carga 

de ruptura.  

 Exemplos de uso: Resgate, operações táticas e segurança industrial 

quando existe a possibilidade de impacto.  

• Cadeirinha 

As cadeirinhas são feitas geralmente de fitas planas. É o equipamento que o 

praticante veste, responsável por sustentar seu peso. Na cadeirinha ficam presos 



o aparelho de descida, que será acoplado à corda, e outros equipamentos que 

possam ser úteis.  

 Existem vários tipos de cadeirinhas. As específicas para verticais são feitas 

de forma que o centro de gravidade do praticante fique na altura do quadril, para 

maior facilidade nas manobras, em função do bom posicionamento.  

• Molas / Mosquetões 

Em modalidades esportivas, atualmente, os mosquetões mais utilizados 

são feitos de alumínio de alta qualidade (ligas leves), um material que pesa 

pouco e resiste a altos níveis de tração. Existem vários formatos de 

mosquetões, os mais utilizados são:  

• Simétricos: Podem ser encontrados com ou sem trava, possuindo várias 

aplicações.  

• Assimétricos: Podem ser encontrados com ou sem travas, possuindo 

várias aplicações.  

• Assimétricos com gatilho curvo: São utilizados para clipagens rápidas, 

sendo ideais para cabos-vida.  

• HMS ou Pêra: Podem ser encontrados com ou sem travas. São muito 

utilizados para fechar cadeirinhas, além de outras aplicações.  

 São fabricados mosquetões de tamanhos variados. Em situações de 

segurança, devem-se utilizar mosquetões com resistência igualou superior a 

2.000Kg. Os menores, de baixa resistência, são utilizados apenas para 

prender equipamentos ao praticante e outras finalidades em que não sofram 

altas trações ou a vida não dependam deles.  

  Mosquetões de alumínio ou aço são bastante comuns. Sua construção é 

bastante simples, constituindo-se de um anel com abertura e trava, por onde 

são presos objetos e cordas. Existem os que têm travas de segurança com 

molas ou roscas.  



 Nos E.U.A., os mosquetões estão sujeitos à U.I.A.A. (Union Internacional 

Association of Alpinists) devendo ter como limites mínimos de resistência os 

valores:  

1.152 Kgf no eixo principal com trava aberta; 2.190 Kgf no eixo principal com 

trava fechada; 600 Kgf no eixo menor (também para impacto ou choque).  

  Os mosquetões devem preferencialmente ter marca de fabricante impresso 

no eixo maior.  O formato "D" é o mais resistente estruturalmente. A carga 

máxima é sempre calculada sobre o eixo maior. O formato "D" faz com que a 

carga seja transferida para o eixo oposto da abertura, seu ponto mais fraco.  

Dicas de segurança:  

1- Caso necessite utilizar dois ou mais mosquetões em um 

mesmo ponto de apoio, coloque-os  

paralelamente com os fechos em roscas invertidos, evitando 

possíveis aberturas num dos lados;  

2- Não utilize mais de dois mosquetões em seqüência, num 

mesmo ponto, pois a ação de atrito poderá  

aplicar força excessiva nas travas;  

3- mantenha as travas fechadas (rosqueadas quando 

possível) para evitar acidentes; 

• Freio oito  

  O aparelho pode ser feito de alumínio de alta qualidade ou de ação. Como 

o próprio nome indica, possui o formato do número oito. É o aparelho mais 

difundido, por ser simples, prático e barato. Sua desvantagem é onerar mais a 

corda que os outros aparelhos de descida. Pode ser encontrado em vários 

modelos que se diferenciam quanto à resistência e à velocidade de descida. 



• Rack   

O Rack é considerado o melhor aparelho para descidas longas. Permite ser 

ajustado para aumentar ou diminuir o atrito em função de suas barras móveis, 

não torce a corda, que também pode ser utilizada dupla.  

• Roldanas 

A roldana é um equipamento muito útil em várias situações, praticamente 

eliminando o atrito da corda com outras peças.  

É utilizada principalmente na tirolesa, para esticar a corda e para a 

movimentação na mesma. Outra aplicação é para levantar algum peso, onde o 

uso de duas roldanas diminui sensivelmente a força necessária.  

• Nós 

Os nós são de extrema importância na prática de técnicas verticais. Existe 

um nó específico para cada finalidade. Têm que ser eficientes e de fácil 

desmanche.  

 Quando existe qualquer interferência na corda, esta fica com a resistência 

reduzida. Os nós, por serem uma interferência, tiram também parte da 

resistência da corda. Existem muitos tipos de nós, muitos até com as mesmas 

aplicações, e alguns reduzem mais a resistência da corda do que outros. 

Assim, pode-se selecionar apenas alguns que atendam melhor às 

necessidades.  

Alguns tipos de nós: 

o AZELHA  

o OITO 

o NOVE  

o VOLTA DO FIEL  

o NÓ DE FITA  

o PESCADOR DUPLO  



o PRUSSIK 

o NÓ DE SEGURANÇA (UIAA) 

o NÓ D' ÁGUA  

o LAIS DE GUIA DUPLO OU DE ATÉ TRÊS ALÇAS  

O rapel é responsável por 70% dos acidentes ocorridos entre os 

praticantes de esportes nas montanhas brasileiras, a grande maioria devido às 

falhas nos equipamentos utilizados pelos rapeleiros, por isso há uma extrema 

importância na utilização correta, manutenção e conservação dos equipamentos. 

 

TÉCNICA DE DESCIDA  

  A técnica de descida por corda é conhecida como rapel. O praticante deve 

se aproximar do local da saída com total segurança, sempre preso ao cabo-vida e 

procurar o melhor posicionamento possível. Os pés afastados garantem uma 

melhor base. Com calma e sem precipitações o praticante deve escolher qual a 

melhor forma de saída conforme o local. 0 sistema deve estar sem folga entre o 

aparelho de descida e a ancoragem principal. Quando pronto para começar o 

rappel, após tudo conferido, solta-se a segurança do cabo-vida e inicia-se a 

descida. A mão que controla a descida não pode jamais soltar acorda, a não ser 

que o equipamento esteja devidamente travado. As pernas são utilizadas para se 

afastar e caminhar na parede. A mão que ficar livre deve estar pronta para 

eventualidades. Nas partes negativas do trajeto, é só continuar a descida apenas 

sentado na cadeirinha. Para maior controle, segura-se a corda atrás das nádegas, 

criando um atrito extra no corpo. A velocidade varia conforme o trecho que se 

transpõe, mas considera-se o ideal aproximadamente 2 metros por segundo.  

 

TÉCNICA DE SUBIDA  

  A técnica de subida por corda é tão importante quanto a de descida. 

Existem locais onde opraticante de verticais só tem a corda para retornar ao ponto 



de onde partiu.  Para executar uma subida utiliza-se os cabos para blocantes com 

nós blocantes ou aparelhos auto-blocantes. No caso de utilização de nós, estes 

devem ser feitos nos cabos para blocantes, em torno da corda, de forma que, 

quando tracionados, travam e quando não tracionados folgam com facilidade para 

serem deslocados na corda no sentido desejado. Os procedimentos são os 

seguintes:  

1. Ergue-se o nó blocante da cadeirinha até onde a mão alcançar na corda;  

2. Sentado, com a(s) perna(s) flexionada(s), ergue-se nó blocante do estribo até 

onde a mão alcançar na corda;  

3. Sobe-se no estribo ficando de pé, destensionando assim o cabo da cadeirinha, 

permitindo afrouxar o nó blocante;  

4. Novamente ergue-se o nó blocante do cabo da cadeirinha até onde a mão 

alcançar e assim por diante. Esses movimentos são repetidos até o praticante 

alcançar o local desejado.  É importante ressaltar que o tamanho do cabo da 

cadeirinha deve ser suficiente para se erguer o nó blocante até onde a mão 

alcançar na corda e que o tamanho do estribo deve ser suficiente para se erguer 

o blocante com a(s) perna(s) flexionada(s), até onde a mão alcançar na corda. 

Assim há maior aproveitamento dos movimentos. O cabo para blocantes da 

cadeirinha fica preso na corda acima do cabo de estribo.  

  A subida, quando se utiliza aparelhos auto-blocantes é bem mais simples e 

confortável do que a subida com nós. Nesse caso, em vez de utilizar o cabo da 

cadeirinha. Um auto-blocante fica preso à cadeirinha ou ao boudrier completo e 

outro auto-blocante fica preso ao cabo estribo. Os procedimentos são os 

seguintes:  

1. Senta-se na cadeirinha e ergue-se o auto-blocante do cabo estribo até onde a 

mão alcançar na corda, flexionando a(s) perna(s) ao máximo;  

2. Sobe-se no estribo ficando de pé. O auto-blocante da cadeirinha deslizará pela 

corda subindo junto com o corpo;  



3. Senta-se novamente e ergue-se o auto-blocante do cabo estribo até onde a 

mão alcançar na cordae, assim por diante, estes movimentos são repetidos até se 

alcançar o local desejado.  

2.2 Forças atuantes 

 Durante a realização de um rapel, existem forças físicas que atuam sobre o 

corpo. A seguir estudaremos as forças atuantes em diferentes situações. 

o Situação 1: Corpo de massa= 80Kg, pendurado por uma corda. 

 

Nessa situação, quando o rapelista 

se encontra apenas pendurado, sem 

contato algum com a parede, a força de 

Tração exercida pela corda é equivalente 

à força Peso exercida pelo rapelista. 

Considerando uma massa de 80Kg 

e g= 9,8 m/s², encontramos a seguinte 

força de Tração: 

P= m*g ;  T=P 

T= m*g            T= 80*9,8          T= 784N 

 

 

Considerando a mesma situação apenas com os 

pés apoiados na parede teremos um novo sistema de 

forças atuantes. 



Quando o rapelista apóia os pés na parede, é gerada uma força Px na 

parede e uma força de Atrito que impede o deslizamento dele. 

 

 

 

 

 

Logo, a força Peso é equivalente a soma da força de Atrito e a força 

Normal. 

 

Considerando a distância do centro de 

massa do rapelista (situado na cadeirinha) de 1m e 

o comprimento da corda de 10m, utilizamos a 

relação do seno para encontrar o ângulo formado. 

Senα= C.O / h 

Senα=1/10 

Senα=0,1 

α= ArcSen0,1 

α=5,7º 

 Para encontrarmos a força de Atrito que atua no sistema, utilizamos as 

relação: Onde Px= Pcosα; P=m*g; N=m*g; m=80kg; cosα=0,99 

Px=Fat+N 

Fat=Px-N; 

Fat= (m*g*cosα) – (m*g) 



Fat= (80*8,8*0,99) – (80*9,8) 

Fat= -4N 

 

 

o Situação 2: (Após Impulso) 

Recapitulando a primeira situação, a força 

de tração quando o rapelista se encontra 

pendurado apenas, a força de Tração é 

equivalente a força Peso, nessa situação 

analisaremos a uma força de Tração (T’) quando 

o rapelista se encontra a uma distância de 

aproximadamente 0,85m (Distância média de um 

salto) após um impulso. 

A força gerada pelo impulso é a força Centrípeta (força que atua num corpo 

obrigando-o a descrever uma trajetória circular, isto é, a que num movimento de 

rotação, atua sobre o corpo, atraindo-o na direção do centro). 

 Pela relação do sistema de 

forças envolvidas nessa situação, T’ 

será equivalente a soma da força 

Centrípeta e Py (T’=Fc+Py). 

 Para calcularmos T’ 

primeiramente faremos uma relação 

entre 𝑣 = Vo+ at   e 𝛥𝑠 = 𝑣𝑡 + !"²
!

  . 

Vo=0m/s; g=9,8m/s²; Δs=0,85m 

𝑣 = Vo+ at  

𝑣 = 0+ 9,8t  ; 𝑙𝑜𝑔𝑜,      𝑣 = 9,8t  (I)   



𝛥𝑠 = 𝑣𝑡 +
𝑎𝑡²
2  

0,85 = 9,8𝑡. 𝑡 +
−9,8𝑡²
2 ;         𝑙𝑜𝑔𝑜, 𝑡 = 0,41𝑠  (𝐼𝐼) 

Substituindo (I) em (II) 

𝑣 = 9,8 ∗ 0,41 

𝑣 = 4,02m/s 

Após acharmos a velocidade, podemos encontrar o valor da força 

Centrípeta, pela forma   𝐹𝑐 = !"²
!

. Considerando a massa do Rapelista 80Kg 

e o raio r como o comprimento da corda de 10m. 

𝐹𝑐 =
80 ∗ 4,02²

10 =     129,3N 

Enfim, T’=Py+Fc; onde Py = Psen4,8º= 65,6N 

T’=65,5+129,3 = 194,9N 

 

o Situação 3: (Deslocamento por saltos) 

Nesta situação, acharemos a velocidade média de 

descida do rapelista que em cada salto se desloca 2m 

considerando gravidade de 9,8m/s².     

    Vf²=Vo²+2aΔs 

Vf²=0²+2*9,8*2 

Vf²=18,62 

Vf=6,1m/s 

2.3 Impactos dos Ossos 



As fraturas são provocadas por qualquer traumatismo ou movimento 

brusco que exerça sobre um osso uma força superior à que o mesmo pode 

suportar. Embora os ossos sejam estruturas sólidas, como têm um certo grau de 

flexibilidade, a ruptura só ocorre perante a produção de uma força mecânica que 

ultrapasse a sua resistência. As causas mais comuns são as quedas e todo o tipo 

de traumatismos externos, que tanto podem atuar como mecanismos diretos, 

como ocorre perante um golpe ou impacto violento, bem como mecanismos 

indiretos, como ocorre numa torção do tornozelo que provoque a fratura de um 

osso da perna. Para além disso, a brusca contração dos músculos unidos a um 

osso também pode provocar uma ruptura óssea, sem existir um traumatismo 

externo. 

Mesmo sem quantificar nenhum caso de morte, pesquisas tem descoberto 

que 90% dos acidentes provocaram fraturas e contribuem para a diminuição do 

número dos acidentes nas montanhas do país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Conclusão 
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