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Em apenas alguns anos, o longline cresceu como uma modalidade muito popular que é praticada por todo o 
mundo e por slackliners de todos os níveis. Desde 2012, um notável crescimento na atividade de longline pode 
ser notado. O longline é principalmente praticado por grupos informais e em associações de pessoas, mas 
também de forma individual. Experiências dos últimos anos mostraram que o longline pode ser uma atividade 
muito segura e ambientalmente amigável, se as melhores recomendações forem seguidas.

No passado, conflitos relacionados ao uso entre proprietários, donos de árvores, e/ou gestores, e slackliners 
ocorreram. Frequentemente, slackliners localmente comprometidos foram capazes de resolver tais conflitos 
através de engajamento em discussões com as respectivas partes para desenvolver e implantar compromissos 
e soluções. 

O objetivo desta publicação é tornar os praticantes de longline conscientes de potenciais problemas, bem 
como as melhores práticas para enfrentar futuros desafios para este jovem esporte e prevenir conflitos. Além 
disso, requerimentos básicos, orientações de comportamento importantes, aspectos de segurança, e erros 
facilmente cometidos por iniciantes serão expostos.

Montar longlines requer experiência e equipamento adequado e não pode, assim, ser descrito em detalhes no 
presente documento. Informações adicionais serão referenciadas, podendo ser obtidas nos grupos locais bem 
como associações regionais, nacionais e internacionais. A internet em geral e redes sociais em particular tam-
bém podem oferecer diversas oportunidades para reunir informação.

Fig. 1: Longline em parques públicos exige experiência considerável.
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O que é um Longline?

Slacklines mais longos que 30 a 40 metros são usualmente considerados longlines. Em contraste com os kits 
comercialmente disponíveis utilizando catracas para slackline, equipamentos de longline não estão comumen-
te disponíveis em lojas de varejo locais.

Empresas dedicadas ao slackline desenvolveram equipamentos específicos e/ou revenderam equipamentos 
desenvolvidos para aplicações como a escalada artificial e esportiva, alpinismo, acessos de resgate, náutica, 
etc. Mais frequentemente, sistemas de polias e dispositivos line-locks personalizados, são utilizados para armar 
longlines. Conjuntos completos de longline bem como componentes especializados para longline estão comu-
mente disponíveis em lojas onlines dedicadas.

Assim, longlines são diferentes das típicas configurações de slackline, não apenas pelo requerido comprimento 
de fita, mas também pelo adicional “know-how” necessário para componentes extras, ancoragens adequadas, 
bem como na escolha do terreno apropriado para montagem de um longline.

As cargas geradas em uma configuração de longline dependem do terreno local (plano ou em vale), a altura 
para fixação e o peso do slackliner. Frequentemente, cargas do longline (“tensão de base”) variam entre 4 e 8 
kN. No entanto, mais recentemente, praticantes estão tendendo a favorecer cargas de 6 kN e menores. Uma 
carga em sistema de longline típico e seguro possui, carga de trabalho de 10 kN e carga de ruptura entre 30 a 
70 kN.

Considerações Gerais para praticantes novatos:

1. Seu primeiro longline deveria, se possível, ser armado junto de longliners experientes. Isso permitirá você 
aprender os mais importântes princípios do longline (escolher o melhor lugar, armação, uso de protetores 
de árvore, modo de andar,...). Por sua vez, isso também significa que mais longliners experientes deveriam 
dar suporte aos novatos.

2. Todo praticante deveria estar orientado para o fato de que longline é um esporte relativamente desco-
nhecido. Longlines podem, assim, parecer muito fascinantes e às vezes assustadores ou arriscados para as 
pessoas que transitam.

3. É importante estudar manuais do usuário e vídeos tutoriais dos fornecedores e fabricantes.

4. Você deveria estar preparado para realizar primeiros socorros em caso de emergência.
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Requisitos para Escolher um Spot

5. Escolher um lugar adequado é essencial: conheça seus spots de slackline e cheque as condições locais de 
antemão se possível.

6. Deve ser considerado um conflito em potencial e em caso de dúvida, um spot diferente deverá ser escolhi-
do. Os problemas abaixo precisam ser considerados:

a. Outros usos da área bem como pessoas transitando;
b. Condições e restrições locais;
c. Proibição da utilização de árvores como pontos de fixação;
d. Regras específicas do parque; 
e. Leis ambientais gerais.

7. Você deveria estar particularmente atento quando estiver praticando slackline em parques públicos e áreas 
de recreação:

a. Não faça longline sozinho. 
b. Esteja ciente do quão popular e aglomerado é o espaço escolhido. Você talvez prefira:

i. Outono e Inverno (parques ficam bem cheios especialmente durante o verão);
ii. Dias frios (quando está frio lá fora, poucas pessoas têm vontade de ir a parques mesmo em dias de 

sol);
iii. Dias da semana (parques estão mais cheios durante o final de semana);
iv. Dias nublados (dias ensolarados trazem maiores aglomerados de pessoas aos parques).

Fig. 2: Enquanto pessoas estão fazendo longline, os colegas slackliners estão de olho nos arredores.
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c. Você deve estar sempre capaz de monitorar seu 
longline. Escolha um comprimento e altura que 
sejam apropriados para a situação corrente, que 
não vá causar perigos desnecessários e impeçam 
conflitos de acontecer.

d. Minimize o risco de acidentes para pessoas não 
envolvidas: 

i. Esteja atento para a localização do longline 
dentro do parque. Um longline não deve 
parecer uma barreira.

ii. Evite bloquear caminhos, a menos que as 
ancoragens estejam bem acima permitindo 
a passagem de pedestres em baixo do lon-
gline. Idealmente, o pedestre não poderia 
tocar o sistema de nenhuma forma. 

iii. É uma utilidade clara tornar o longline mais 
visível, para que pessoas não envolvidas 
possam estar atentas sobre a sua presença. 
Dissipadores de ventos contrastantes (cores 
vivas) são uma boa forma de aumentar a 
visibilidade.

iv. Retire os longlines antes do crepúsculo. 
Adicionalmente, linhas de longline nunca 
devem ser deixadas sem supervisão em espaços públicos. 

e. Em condições de vento forte, você deveria também usar dissipadores de vento para prevenir vibração 
excessiva e barulho, que também podem incomodar terceiros. Se a sua fita já está vibrando muito, use 
um sling ou peça de roupa ao invés de suas mãos ou braços para cessar a vibração.

f. Pode ser útil também armar uma fita curta para iniciantes (3-5m) ao lado do longline, para que crianças 
e outros interessados possam dar os primeiros passos de forma segura em um slackline.

8. É recomendado escolher terrenos planos ou vales suaves para armar seu longline. Isso permite que você 
aumente a barriga da fita e assim diminua a tensão de base do sistema. Isso também significa que:

a. Tensionar a fita tomará menos esforço;
b. Menor energia alojada no sistema;
c. O slackline estará mais distante do chão quando ninguém estiver usando.

9. Ter uma superfícia macia (gramado, coberto por folhas, etc.) abaixo do seu longline deveria ser preferível.
a. Enquanto medida preventiva, remover qualquer lixo e detritos (cacos de vidro, pedras, galhos mortos, 

tampas de garrafas, etc.) da zona de queda da linha. 
b. Esteja atento para desníveis no chão e objetos rígidos no seu caminho.

Medir ou aproximar a barriga 
da �ta no meio do slackline e sentar 
em cima.

Carga no sistema [kg] 

Alternativamente, você pode calcular a carga 
com esta fórmula:

 Um tutorial e exemplo

Como eu estimo as cargas no 
meu sistema de slackline?

Fig. 3: Usar marcadores de alta visibilidade (dissipadores 
de vendo vermelhos) em um longline é muito importante 
em espaços públicos.
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10.  Ativamente sensibilize outros antes, durante e depois de andar no longline. 
a. Vigiar os arredores próximos em uma base regular.
b. Enquanto alguém está andando no longline, ninguém deverá tentar

i. Tocar, mexer, ou se apoiar na linha;
ii. Andar sobre a linha;
iii. Danificar a linha (por exemplo, com objetos cortantes ou chamas).

c. Enquanto alguém está no longline, todos os outros slackliners presentes são incumbidos de monitorar 
os arredores. Eles devem

i. Tornar pedestres distraidos cientes da presença do longline;
ii. Se aproximar ativamente e especialmente de idosos e pessoas aparentemente embriagadas;
iii. Tomar cuidado com ciclistas e prevení-los;
iv. Lembrar as pessoas que estão jogando jogos (por exemplo frisbee, peteca, futebol, etc.) do perigo 

potencial de correr em direção à fita. Para isso, pode ser preciso que você os avise diversas vezes; 
v. Tomar cuidado com cães. Cães podem facilmente esquecer do longline quando estão focados em 

brincadeiras ou serem surpreendidos pelo praticante “pairando” no ar. Converse com os donos dos 
cachorros sobre os potenciais riscos;

vi. Tomar cuidado com crianças. Crianças brincando são frequentemente distraídas e subestiman os 
riscos. No entanto, elas precisam estar cientes do longline a todo tempo. Pais/responsáveis desa-
tentos precisam ser abordados.

d. Dependendo da situação, pode ser muito útil ter uma ou duas pessoas acompanhando o slackliner late-
ralmente durante o caminho.

e. Spots que podem causar distrações ao tráfego rodoviário por olhar para o praticante devem ser evitados 
para reduzir o potencial de colisões traseiras. 

Fig. 4: Longlines mais longos (270 m neste caso) são praticamente impossíveis de se montar em áreas urbanas.
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11. Quando estiver utilizando lugares afastados:
a. Contate fazendeiros, proprietários ou gestores pro-ativamente. Se a pessoa a ser contactada é desco-

nhecida, tente perguntar às pessoas que moram na região ou fazendeiros nos campos próximos.
b. Sempre minimize os impactos que as suas atividades têm sobre a região:

i. Não pise em grama alta;
ii. Evite campos com cultivo;
iii. Esteja ciente de rotas de acesso e outros caminhos (a direita da via).

12. Se você planeja usar o mesmo spot regularmente, o proprietário ou zelador do espaço precisa ser contacta-
do e, se necessário, coordenar a disponibilidade do uso do local com outros usuários.

a. Sensibilizar aos donos dos espaços para o uso como um local de longline demanda tempo e deve ser 
uma preocupação contínua.

b. Encontros face à face com proprietários, zeladores, bem como outros usuários têm melhor chance de re-
solver problemas que possam acontecer. Troque informações de contato através de um diálogo contínuo. 

c. Pode ajudar muito ter um grupo legalmente reconhecido de pessoas (associações, clubes esportivos) 
apoiadores da causa/pedido. Tais grupos podem facilmente ajudar a preservar maior confiaça com a 
outra parte, já que eles geralmente podem fornecer um contato a longo prazo.

d. Encontros com os proprietários, zeladores, ou outros usuários da terra devem ser bem preparados e 
você deve tentar manter uma atmosfera amigável e aberta. Também pode ajudar trazer uma ou mais 
pessoas que não estão diretamente envolvidas com a questão principal. Representando a parte neutra, 
eles podem moderar os encontros e tomar notas, caso necessário.

Pré-requisitos físicos e psicológicos

13. Durante uma atividade de longline, seu corpo pode estar sujeito a distensões abruptas. Além de uma boa 
estrutura psico-física, é recomendado se aquecer antes de subir em um longline. 

a. Tensionar seu slackline manualmente pode servir como primeiro aquecimento.
b. Conheça suas habilidades e limites. Lentamente com o tempo você será capaz de maiores distâncias 

(resistência, concentração) e alturas (subir na fita e sair da fita).
c. Pratique saídas da fita, pulos e quedas de forma controlada. As habilidades abaixo citadas são impor-

tantes quando você começa a praticar longline.
i. Pendular para a fita quando pendurado abaixo dela. 
ii. Dropar (por exemplo usando o “Chongo” ou “Dropknee”) bem como sentar de volta para a fita.
iii. Ser capaz de caminhar em ambas as direções, em fitas de 30m sem esforço excessivo. 

d. Considerar estas opções ao se preparar para o primeiro longline:
i. Caminhar em ambas as direções em um slackline sem descançar;
ii. Ancorar a linha que você já esteja confortável para andar a uma altura maior do chão; 
iii. Reduzir a pré-tensão das linhas que já se sinta confortável caminhando (Rodeolines);
iv. Tente caminhar alguns passos com os olhos fechados;
v. Tente caminhar alguns passos com braços amarrados ou para baixo.
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Requisitos para Materiais e Montagem 

14. Esteja sempre certo de levar os equipamentos apropriados para o local desejado e dispor de tempo sufi-
ciente para montar a linha. 

15. Cheque o seu equipamento a todo momento antes de armar a fita. Tenha certeza de guardar sua fita e equi-
pamentos apropriadamente. Deixe-os distantes de ácidos (ex. baterias de carro, produtos de limpeza), gases 
perigosos (ex. combustível nas garagens), bem como raios solares diretos (exposição à raios UV). Limpe 
minuciosamente seu slackline quando em contato com água salgada. 

16. Você precisa saber as cargas esperadas em todo o sistema bem como em suas partes individuais. Esteja 
familiarizado com termos relevantes para julgar adequadamente cada componente: carga de ruptura, carga 
máxima de trabalho, bem como fatores de segurança. Conheça todos esses valores de cada parte do seu 
sistema de longline.

Fig. 5: Um típico sistema de longline e backups apropriados. Um sistema básico de polias 5:1 é usado para tensionar e 
destensionar, que consiste em duas polias duplas e um freio. O freio aqui é anexado a uma ancoragem de sling separada. 
Um weblock conecta as polias ao slackline. Todos os conectores são manilhas (shackles). Que também são usadas para o 
backup do sistema com as sobras de fita e corda. É importante evitar colocar carga nos backups durante uso regular. O mul-
tiplicador inserido é removido do sistema após tê-lo tensionado.
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a. Adicione tensão ao seu sistema de 
longline gradativamente ao longo 
dos treinos. 

b. Longlines não necessariamente 
precisam de tensões altas. Em ter-
reno apropriado, slacklines longos 
podem ser montados com tensões 
extremamente baixas.

c. Em contraste com a escalada, 
sistemas de longline contam com 
materiais e equipamento de nível 
industrial (ex. eslingas redondas 
industriais, manilhas, etc.). Você 
não deve exceder a carga máxi-
ma de trabalho (WLL) especificada nos materiais. Para esse fim, você precisa estar apto para estimar as 
forças efetivas no seu sistema.  

17. Escolha árvores apropriadas como ancoragens. O diâmetro da árvore na altura da ancoragem deve exceder 
30 cm (100 cm de circunferência do tronco) para longlines de carga estática igual a 8 kN ou menos. Um diâ-
metro de 40 cm (130 cm de circunferência) é aconselhado para cargas estáticas acima de 8 kN.

a. Esteja atento para galhos mortos nas árvores e não fique diretamente abaixo deles.
b. Galhos que possam estar no caminho podem temporariamente ser puxados  usando slings ou corda. 

Nunca corte ou arranque nada das árvores.
c. Para fixar um sling de ancoragem acima da sua própria altura, nós recomendamos uma segunda pessoa 

sentada nos ombros. Seja consciente com danos a árvore. Geralmente evite escalar a árvore a menos 
que você tenha aprendido as técnicas adequadas e os aspectos de segurança para fazê-lo.

d. Informações adicionais sobre protetores de árvores podem ser encontradas aqui.

18. A largura recomendada para o material de ancoragem (eslingas para árvore, eslingas industrial, etc.) deve 
ser pelo menos de 5 cm, 10 cm ou mais. Espalhar a eslinga ou dobrá-la faz com que a pressão seja distribuí-
da sobre toda superfície do tronco da árvore.

a. Se o seu longline excede 8 kN de tensão estática, as eslingas de ancoragem devem ter pelo menos 10 cm 
de largura. 

19. Escolha materiais de ancoragem que sejam significativamente mais fortes que a fita. A fita deve ser o com-
ponente mais fraco no sistema.

a. Configurações de longline deveriam utilizar eslingas industriais redondas e manilhas com a carga máxi-
ma de trabalho de pelo menos 10 kN (1ton).

b. Slacklines não devem nunca serem armados com mosquetões de alumínio. Um constante estresse atra-
vés do uso causa micro fraturas de distensão, o que eventualmente irá levar à falha do mosquetão. Aço 
é menos susceptível ao estresse de uso. Mosquetões de alumínio mais fracos podem quebrar mesmo 

Fig. 6: Uma perfeita ancoragem estática de um dos lados do longline em 
uma árvore.
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abaixo das cargas máximas de ruptura (também ver aqui)! Nunca use mosquetões que fizeram parte de 
uma configuração de slackline para escalar! 

c. Mosquetões de aço também não são recomendados no caminho principal das cargas de longlines, já 
que eles irão deformar continuamente sob cargas constantes, porém cíclicas e, assim, eventualmente 
irão quebrar devido a fadiga. Eles também não devem estar sujeitos ao carregamento triplo (“tri-loa-
ding”) ou usado com eslingas largas. Manilhas (shackles) e malhas rápidas (quick links) são menos 
susceptíveis a esses modos de falha.

20. Picos de carga ocorrem durante o tensionamento. Portanto, você deve becapear partes metálicas e os equi-
pamentos de tensão (polias) os amarrando com cordas ou pedaçoes de fita (ex. Fig. 6) em ambas as extremi-
dades depois do tensionamento manual. 

a. Amarre o pedaço final de fita que sai do weblock à árvore. Um “Lais de Guia” é um nó adequado para 
esse propósito.

i. Esteja certo de que o pedaço amarrado não vá ser carregado, podendo facilitar a soltura do web lock. 
b. Para minimizar perigos, mantenha pessoas não envolvidas e pedestres distantes da área abaixo do 

slackline e atrás do sistema de tensão.
c. Esteja ciente da direção em que partes do sistema de tensão(polias) tomariam em caso de falha e evite 

estar neles. Durante tensionamento, isso significa puxar aos poucos e levemente para o lado.

21. Fique de olho no seu equipamento e repetidamente reavalie a segurança do seu sistema.
a. Cheque duas vezes o sistema inteiro de longline depois de aplicar tensão leve (tensionar com as mãos).
b. Preste atenção especial às manilhas e Quicklinks. Eles precisam estar completamente fechados. Quando 

usando tais conectores, esteja certo de abrí-los e fechá-los completamente todas as vezes. Se você se 
distrair enquanto abre uma manilha pela metade, talvez não pareça óbvio que ela não esteja completa-
mente fechada. Analizar o estado de segurança de uma peça do equipamento antes de montar é ob-
viamente uma boa prática preventiva. Eles precisam estar sendo checados duplamente repetidas vezes, 
já que eles podem se desfazer quando estão tensionados ou até mesmo sem carga devido a vibrações. 
Chaves de manilha ou chave inglesa são recomendadas, em particular para conexões permanentes.

45-90°
α

Ungespannte Slacklines (Rodeolines):

 Eng anliegende Verankerung (Ankerstich) verhindert     
Reibung auf der Borke.

 Slings largos e com maior superfície de contato 
 distribuem a pressão

 Ângulo recomendado entre o �nal do sling (alpha) 
 está entre 45 e 90 graus

“Esparrame”/ 
“espalhe” seus 
slings

Tenha certeza de que 
os protetores de árvore 
vão absorver qualquer 
atrito que possa ocorrer

Fig. 7: Slings largos e espalhados distribuem pessão na superfície da árvore. O ângulo recomendado entre o final do sling 
(alpha) está entre 45 e 90 graus. Um “boca de lobo” é recomendado para slacklines com menos de 2 kN de tensão de base.
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22. Ao liberar a tensão do seu longline, esteja certo de
a. Manter a área em volta e abaixo do slackline sem pessoas; 
b. Desfazer quaisquer becapes antes de começar a soltar a tensão; 
c. Se o seu longline foi armado em tensões altas, use mecanismos de frenagem adicionais, como um mos-

quetão com um nó UIAA (ou “laçada de Munter”), para reduzir ainda mais a carga na extremidade livre 
da corda;

d. Organize a corda do sistema de polias e pedaços de fita de maneira preventiva em caso de ocorrer dis-
tensionamento repentino você não seja atingido por nada.

Fig. 8: Você precisa de autorização para praticar slackline neste parque. Os possíveis slacklines foram definidos em coope-
ração com o dono do parque. Um acordo escrito registra os direitos e deveres de ambos, donos ou zeladores do local bem 
como os slackliners.
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A compreensão do assunto e os aspectos técnicos nunca podem ser codificados em um conjunto rígido de regras. Este documento visa ilustrar as práticas 
e procedimentos, que podem ser utilizados pelo grupo alvo de utilizadores recomendáveis. Considerar as recomendações discutidas neste documento como 
regras seria inapropriado e faria a prática deste esporte quase que completamente impossível.
Criar um padrão técnico ou regras vinculativas para o esporte sempre deve estar associado da consciência do padrão real / experimentado (na comunidade). 
Devido à natureza exagerada destas recomendações, tais regras não podem / não devem  ser extraídas das recomendações contidas neste documento.
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Medir ou aproximar a barriga 
da �ta no meio do slackline e sentar 
em cima.

1

Desenhar uma linha horizontal 
em um diagrama para a linha 
que representa o comprimento 
do seu slackline

2

No ponto de interseção, 
ir direto para baixo e achar a carga 
em kN de acordo com o peso do 
corpo (60, 75, 90kg).

3

( 1 kN     100 kg )

Peso corporal  [kg] x Comprimento [m]
Barriga da �ta [m] x 4 Carga no sistema [kg] 

Comprimento [m]

Barriga da �ta [m] 

Esse método dá a carga quando alguém está 
sentado no meio da linha.
Cargas atuais podem ser 20-50% maiores 
durante tensionamento, pulos ou “bounce”!

CUIDADO:

Alternativamente, você pode calcular a carga 
com esta fórmula:

 Um tutorial e exemplo

Como eu estimo as cargas no 
meu sistema de slackline?

Apêndice 1: Um guia para determinar a carga em um sistema de longline.
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