
 

Desenvolvimento de um grampo de suspensão 

com deslizamento controlado para aplicação em 

linhas de transmissão. 

 
Resumo– O presente trabalho tem por objetivo apresentar o 

desenvolvimento de um grampo de suspensão deslizante cujo 

princípio é soltar o cabo condutor ao atingir um determinado 

valor de tração, fazendo que o cabo condutor deslize pelo 

grampo. A proposta inicial deste projeto foi resgatar os estudos 

feitos na ocasião com este grampo francês, e propor modifica-

ções de modo a torná-lo deslizante. 

 

Palavras-chave– grampo de suspensão deslizante, linhas de 

transmissão. 

 

I. INTRODUÇÃO
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Motivação: Devido à inexistência de um produto que pu-

desse atender a necessidade das concessionárias em corrigir 

a carência estrutural (pouca capacidade de suportar esforços 

longitudinais) das torres das linhas de transmissão antigas 

(projetadas e construídas nas décadas de 60 e 70), que se 

encontra em regiões de grande incidência de ventos oriundos 

de fenômenos naturais desconhecidos quando da concepção 

de projeto, tais como microexplosão e pequenos tornados, 

motivaram a CTEEP, em parceria com a PLP e CCDM-

UFSCar, propor desenvolver/aperfeiçoar um antigo grampo 

francês que na época se acreditava possuir a característica de 

deslizar quando submetido a uma carga. Os testes de campo 

feitos na época, (1975), concluíram que ele não deslizava, 

ou seja, se comportou como um grampo comum (desliza-

mento superior a 50% a carga de ruptura do cabo) sendo 

cancelada sua instalação para este fim. 

Foram feitas pesquisas com polímeros que pudessem ser 

usados como revestimento, de modo a criar uma superfície 

de contato entre grampo/condutor suficientemente capaz de 

absorver a vibração, temperatura, amassamento provocado 

pelo aperto do cabo e principalmente um coeficiente de 

atrito compatível com a carga de tração estática desejada. 

                                                      

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica regulado pela 

ANEEL e consta dos Anais do VII Congresso de Inovação Tecnológica em 
Energia Elétrica (VII CITENEL), realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 

no período de 05 a 07 de agosto de 2013. 

José D. Ambrósio (donato@ccdm.ufscar.br), Rubens E Santos 

(rubens@ccdm.ufscar.br), Claudemiro Bolfarini (cbolfa@ufscar.br), Mar-

celo A. Chinellato, (trabalham na Universidade Federal de São Carlos 
UFSCAR de São Carlos SP 

Paulo S. Borges (psergio@plp.com.br), Ivo P. Cavalcante 

(icavalcante@plp.com.br), Marlon S. Ramos (msramos@plp.com.br), 
trabalham na PLP Produtos para Linhas Preformados. 

Pedro L. D. Santos (psantos@cteep.com.br), Rogério Lavandoscki 

(rlavandoscki@cteep.com.br), trabalham  na Companhia de Transmissão de 
Energia Elétrica Paulista, CTEEP. 

Devido o grupo acordar que o grampo deveria ser aplicado 

em cabos termorresistentes (trabalham na condição normal à 

temperatura de 150°C), posição diferente da concepção 

inicial que era atender os cabos de ligas metálicas (traba-

lham na temperatura de 60°C); concluiu-se que os polímeros 

não deveriam ser utilizados, pois apesar da existência do 

polímero termoplástico da classe das poliamidas como o 

Nylon 6, ter uma temperatura de fusão da ordem de 265°C, 

não possui resistência a deformação por compressão e baixa 

resistência a abrasão para resistir a apertos de parafusos e 

vibrações, assim como os polímeros termofixo do tipo resi-

nas Epóxi, Fenólicas, Uréia-Formaldeido e Poliesters não 

fundirem sobre a ação do calor, estes materiais amolecem 

quando sujeitos a esforços de flexo compressão em tempera-

turas próximas a 200°C. 

A inclusão dos cabos termoresistentes direcionou a pesquisa 

bibliográfica para um material metálico que pudesse servir 

como tratamento superficial do grampo. Os estudos biblio-

gráficos concluíram que por mais que se pudesse diminuir o 

atrito ele seria muito superior ao desejado (2057kgf).  

Visto a inviabilidade da aplicação de polímeros e de reves-

timento metálico de modo a aperfeiçoar o grampo francês, o 

grupo decidiu abandonar os estudos iniciais e partir para o 

desenvolvimento de um novo grampo. 

Neste ínterim, a PLP apresentou/disponibilizou ao projeto, 

um grampo experimental desenvolvido por ela, denominado 

grampo AGS fusível, constituído de duas sapatas, uma ex-

terna e outra interna. A união entre as sapatas é feita por um 

pino metálico que solta o cabo quando a cadeia de isolado-

res atingirem um determinado ângulo. 

Após estudos, concluiu-se que as alterações a serem feitas 

no grampo, deveria ser a inserção de um anel metálico entre 

as sapatas a qual romperia a uma determinada carga de tra-

ção. 

Para o dimensionamento do anel utilizou-se o software de 

elementos finitos (cosmos solid work), assim como os labo-

ratórios de ensaios e testes da FAI “Fundação de Apoio 

Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico” 

e da PLP “Produtos para Linhas Preformados”, parceiros 

deste projeto. 

O estudo bibliográfico e testes laboratoriais realizados cul-

minaram na escolha da liga de alumínio AL 6351 T6 e tra-

ção de 3.083Kgf. 

O anel do grampo apresentou excelente resultado quando 

submetidos aos ensaios de salt-spray, vibração e tração (es-

tática e dinâmica). 
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Utilizou-se dos ensaios elétricos realizados anteriormente 

pela PLP (ensaios de medição da tensão de radiointerferên-

cia e corona visual). 

Foram fabricados quarenta e oito grampos completos para 

serem instalados nas torres da LT-440kV JU-BAU, nos 

locais de maior incidência de ventos de modo a avaliar seu 

desempenho mecânico (vibração e tração dinâmica). 

A aplicação do grampo deslizante é indicada para áreas 

rurais, passagem das linhas em vales com pequenos córregos 

em ângulo e locais onde haja concentração de ventos, etc. 

A instalação do grampo deverá atender a hipótese que idea-

lizamos como sendo de uma queda ideal, ou seja, aquela em 

que caem no máximo cinco torres, sendo uma torre por onde 

o vento incidiu, e duas adjacentes que cairão para absorver o 

desequilíbrio longitudinal. Sendo assim, o grampo de sus-

pensão deslizante deverá ser aplicado intercalando-se a cada 

cinco torres. 

Acreditamos que, mesmo estando apto para instalação em 

linhas de transmissão e aprovado pela (NBR 7095) Norma 

de Ferragens de linhas de Transmissão, não devemos medir 

esforços para criar um ambiente de discussão junto a de 

modo a inserir um capítulo sobre grampo de suspensão com 

deslizamento controlado, pois ele pode além de evitar a 

queda em cascata de muitas torres, contribuir com a dimi-

nuição do custo de aço por torre, ao ser utilizado como 

complemento ao reforço estrutural e na concepção de nova 

hipótese de cálculo para projeto de torres. 

 

Concepção: A concepção do grampo de suspensão deslizan-

te fundamenta-se pelo deslizamento do cabo condutor atra-

vés da calha de suporte do cabo (sapata externa do grampo) 

quando este atingir uma determinada carga de tração. O 

deslizamento do cabo provocado pelo rompimento do gram-

po dissipa a energia dinâmica evitando seus malefícios à 

torre, ou seja, o rompimento do grampo provoca um desli-

zamento benigno muito grande no cabo (aprox. 30m para 

mais de um cabo por fase, parando até atingir o espaçador), 

fazendo com que a força dinâmica oriunda da queda da torre 

provocada pelo vento dissipe e tenda a zero, pois não há 

restrição ao deslizamento. 

 

O grampo de suspensão deslizante é aplicado nas linhas de 

transmissão que possuem fragilidade em resistir ao efeito 

cascata, principalmente as projetadas e construidas nas dé-

cadas de 60 e 70, que no caso da CTEEP, é representada 

pela linha de 440kV que interliga as subestações de Jupiá à 

Bauru, (circuito duplo, quatro cabos grosbeak por fase). Esta 

fragilidade deveu-se a falta de dados para obtenção de 

parâmetros confiáveis de projeto, como metodolo-

gias/hipóteses de cálculo que não se mostraram adequadas 

para aplicação em projetos de linhas de transmissão na ten-

são de 440kV, circuito duplo e quatro condutores grosbeak 

por fase. Entre eles podemos citar: 

 carência das séries históricas dos ventos, 

 calculo gráfico dos esforços (cremona),  

 concepção equivocada da hipótese de cálculo que repre-

senta o efeito anticascata a um condutor rompido, 

 torre aplicada próxima ao vão de vento máximo de pro-

jeto, etc. 

A CTEEP é titular de linhas de transmissão que se enqua-

dram no descrito acima, localizadas no Oeste do Estado de 

São Paulo, região caracterizada pela incidência de ventos 

predominantes acima de 110 km/h nos períodos de Setem-

bro a Abril. 

Associam-se a estas criticidades, a passagem da linha pelos 

vales, pois em muitos casos elas estão em ângulo de 45°. 

Acreditamos que os fenômenos climáticos que ocorrem 

atualmente, devem-se a mudança do uso do solo, inicial-

mente matas e/ou lavouras para pastagens, causando aumen-

to da temperatura ambiente e conseqüente aumento da inten-

sidade do choque térmico devido passagem da frente fria, 

provocando ventos mais intensos e eventualmente fenôme-

nos antes desconhecidos como micro explosões e pequenos 

tornados. 

No final da década de 1970 a CTEEP desenvolveu e implan-

tou um estudo de reforço das torres ao longo dessas linhas 

(440kV), culminando na concepção de uma torre de suspen-

são reforçada (FLS), inserida em locais especiais como 

travessias de rodovias, ferrovias e áreas urbanas.  

Realizaram-se também o reforço estrutural das demais, 

entretanto, apesar destes reforços mitigarem as quedas devi-

do ao vento, em alguns casos não se fez bastar para evitar as 

quedas em cascata, pois a linha localizava-se em região de 

grande incidência de vento, ou seja, ventos muito fortes. 

Nestes casos, o reforço das torres de suspensão esbarra no 

limite de rigidez global, não havendo solução técni-

ca/econômica que não seja a substituição da mesma por 

outra torre, como exemplo a da FLS, que possui dimensões 

maiores como abertura dos pés, cintura mais larga, etc. 

Concomitantemente a implantação das torres FLS (Fim de 

linha Suspensão) e execução de reforço estrutural no trecho 

da linha (LT-440kV JUPIÁ-BAURU), estudaram-se uma 

alternativa técnica para evitar a troca das torres localizadas 

em regiões críticas, ou seja, a implantação de um grampo de 

suspensão desenvolvido pela DERVAUX, que pudesse ser 

adaptado de modo a trabalhar como grampo de suspensão 

com deslizamento controlado. Os testes de campo executa-

dos na época comprovaram que o mesmo não deslizava. 

Dada a indisponibilidade no mercado de um produto que 

pudesse atender a necessidade da CTEEP, optou-se por 

desenvolver/melhorar o grampo de fabricação DERVAUX, 

efetivamente como grampo de suspensão com deslizamento 

controlado, de modo a aplicá-lo na linha LT- 440kV JUP-

BAU. 

O projeto iniciou-se pela pesquisa bibliográfica para identi-

ficar um revestimento polimérico que atendesse aos parâme-

tros de utilização e comportamento adequado depois de 

aplicado na superfície de contato entre a liga de alumínio do 

grampo deslizante francês e o cabo grosbeak, de modo a 

propiciar um deslizamento controlado do grampo quando 

este atingir uma carga de tração desejada, e também atender 

as condições de trabalho, ou seja, o revestimento polimérico 
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deverá também atender aos parâmetros: 

 Temperatura de trabalho dos cabos condutores tipo 

Grosbeak, entre 65º C e 90°C. 

 Vibrações de 10.000.000 ciclos a 10hz. 

 Resistir a intempéries e possuir coeficiente de atrito 

compatível com os esforços desejados (inicialmente cal-

culados em 1028 Kgf).  

O estudo levou a uma família de polímeros como:  

 

I. Polietileno de Ultra Alta Peso Molecular (UHMWPE), 

que apresenta uma elevada resistência ao desgaste, porém 

com baixo coeficiente de atrito. Este polímero é utilizado 

em implantes ortopédicos femurais e de joelhos. 

 

II. Polímero TEFLON usinado, ou ainda sinterizado sobre 

a superfície da base de alumínio do grampo visto este pro-

duto possuir uma alta resistência a temperatura e um baixo 

coeficiente de atrito. 

 

III. Polímero Resina termofixa do tipo Epóxi, porém aditi-

vada com grafita de modo a conferir baixo coeficiente de 

atrito devido à presença de grafita ou adição de dióxido de 

molibdênio (lubrificantes). 

 

Estudou-se também a possibilidade de redução do coefici-

ente de atrito da liga de alumínio do grampo através do 

tratamento superficial ou mesmo adição de diferentes ele-

mentos de liga para reduzir o coeficiente de atrito, entretan-

to, conforme recomendações do Prof. Bolfarini, especialista 

em materiais, o valor minorado, ainda será alto para que o 

cabo deslize somente em função de uma forma de atrito 

limite. 

Durante o processo de pesquisa bibliográfica e ensaios labo-

ratoriais executados nas dependências da CCDM – UFSCar, 

o grupo concluiu que devido à temperatura do cabo na situa-

ção de emergência, estar acima do limite de 80°C, onde o 

polímero inicia o processo de amolecimento e fusão, assim 

como a aplicação em cabos condutores termo resistentes que 

trabalham na faixa térmica de 90°C a 150° C, optou-se em 

interromper os estudos com materiais poliméricos, visto a 

incompatibilidade dos polímeros e as condições de trabalho, 

pois apesar da existência do polímero termoplástico da clas-

se das poliamidas como o Nylon 6, ter uma temperatura de 

fusão da ordem de 265°C, não possui resistência a deforma-

ção por compressão e baixa resistência a abrasão para resis-

tir a apertos de parafusos e vibrações; como também a exis-

tência do polímero termofixo do tipo resinas Epóxi, Fenóli-

cas, Uréia-Formaldeido e Poliesters não fundirem sobre a 

ação do calor, estes materiais amolecem quando sujeitos a 

esforços de flexo compressão em temperaturas próximas a 

200°C. 

Dada a inviabilidade da aplicação do polímero, adotou-se 

uma nova linha de estudos voltada para as ligas metálicas 

em princípio em alumínio; material originalmente aplicado 

nas ferragens dos grampos. Os estudos bibliográficos con-

cluíram que por mais que se pudesse diminuir o atrito, ele 

ainda seria muito superior ao desejado (2.050Kgf.). 

Visto o impasse, o grupo decidiu desenvolver um novo 

grampo. Durante uma das reuniões, onde se discutia a con-

cepção do novo grampo, a PLP apresentou um grampo ex-

perimental de seu desenvolvimento denominado AGS Fusí-

vel como uma opção para a continuidade dos trabalhos. O 

grupo aceitou a proposta da PLP, pois o grampo atendeu as 

prerrogativas atuais do projeto que era a implantação de uma 

liga metálica como fusível como promotor do deslizamento. 

Sendo assim, a PLP disponibilizou desenhos, ensaios labora-

toriais (tração dinâmica e elétricos) e direitos, autorizando 

seu uso irrestrito, ou seja, realizar as modificações necessá-

rias de modo a dar continuidade ao projeto de pesquisa. 

O grampo AGS, Fusível, foi concebido para liberar o cabo 

condutor quando a cadeia de suspensão atingisse um deter-

minado ângulo máximo de inclinação da cadeia, destravando 

neste momento um pino metálico localizado na parte superi-

or do grampo, fazendo com que o cabo deslize. 

 

II. DESENVOLVIMENTO  

Após estudo aprofundado do fenômeno que ocorre na 

iminência de queda das torres devido ao vento e do efeito 

cascata, concluiu-se que a melhor alternativa técnica para 

desenvolvimento do grampo de suspensão deslizante, seria 

inserir um ou dois anéis bipartidos no espaço existente entre 

a sapata externa e a interna do grampo, unidos através de 

anel metálico o qual teve resistir ao esforço DINÂMICO 

(impacto sobre tração) máximo de 18% da carga de ruptura 

do cabo grosbeak ou seja 11.429Kgf x 0,18= 2.057 kgf. (+-) 

5%, ou seja,  

2.343Kgf.<= 2.057 Kgf. <= 2.583Kgf. 

II. 1. ESTUDO BIBLIOGRAFICO DAS LIGAS METÁLICAS E MO-

DELAGEM COMPUTACIONAL DO ANEL DO GRAMPO. 

As pesquisas bibliográficas iniciaram-se pela família de 

ligas metálicas que possuem em comum a tenacidade, resis-

tência e pouco escoamento, de modo que ao atingir a tensão 

programada o material rompa abruptamente. 

À medida que as ligas fossem pesquisadas, simulavam-se 

com o uso do software o comportamento do anel quando 

solicitado ao esforço DINÂMICO. 

O software SOLIDWORKS faz a análise térmica, de ten-

sões, freqüência, flambagens e otimizações. O software 

utiliza o método de elementos finitos (MEF) em seu solver. 

Esta é uma técnica numérica que divide o modelo em muitas 

partes pequenas de formas simples, denominadas elementos, 

substituindo eficazmente um problema complexo por muitos 

problemas simples que devem ser resolvidos simultanea-

mente. Os elementos gerados compartilham os chamados 

nós, os quais são pontos em comum em uma mesma malha.  

A geração da malha a ser calculada é o processo de divisão 

dos modelos em partes pequenas, e o comportamento de 

cada elemento gerado é bem conhecido quando sujeitado a 
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diversos tipos de cenário de projeto, que é definido por dife-

rentes cargas de apoios. 

O MEF utiliza elementos de diferentes formas de análise. A 

resposta em um ponto qualquer de um elemento é interpola-

da a partir da resposta de todos os nós de elemento, os quais 

são completamente descritos por vários parâmetros, depen-

dendo do tipo de análise e do elemento utilizado. Desta 

maneira, o software formula as equações que controlam o 

comportamento de cada elemento levando em consideração 

a conectividade com outros elementos. 

Essas equações relacionam a resposta a restrições, cargas e 

propriedades de materiais que são conhecidas, em seguida, o 

programa organiza as equações em um grande conjunto de 

equações algébricas simultâneas e calcula as incógnitas. 

Para se realizar as simulações, inicialmente a peça a ser 

simulada é desenhada em três dimensões no SolidWorks 

com todas as dimensões reais. Em seguida, um estudo é 

criado e o material constituinte do sólido é definido. 

A definição do material pode ser feita manualmente entran-

do com todos os dados do material a ser simulado ou tam-

bém pode ser selecionada numa biblioteca de materiais 

integrada ao software. 

Logo depois, são feitas as restrições na peça ou conjunto, 

que são pontos, faces ou arestas que restringirão o movi-

mento do sólido em determinada direção, eixo, ou que a 

manterá fixa. Após esta etapa aplicam-se as cargas e assim 

prossegue-se para a geração da malha que será calculada 

posteriormente pelo solver.  

Os resultados são plotados por diferença de cores na peça, 

havendo uma escala de cores com as diferentes tensões na 

mesma tela de gráficos para que se possa fazer a análise. 

No caso de análise de tensões a cor azul indica as menores 

tensões na peça e gradualmente aumenta até atingir a cor 

vermelha que indica a maior solicitação do sólido. 

Deste modo, as regiões vermelhas são as de maiores tensões, 

e, portanto, onde a peça primeiramente deformará plastica-

mente após atingir o limite de escoamento e em seguida 

falhará depois de atingido seu limite de resistência. 

No presente projeto, como o objetivo foi de dimensionar 

peças de maneira a falharem quando submetidas a uma de-

terminada carga que provoca a ruptura do anel, o método de 

dimensionamento foi iterativo, pois se dimensionou um 

possível anel de maneira aleatória, aplicaram-se cargas as 

vinculações e a simulação foi feita. 

A partir dos resultados obtidos, verificaram-se as tensões 

máximas, e assim alterações na geometria foram feitas gra-

dualmente até que as dimensões da peça permitissem o al-

cance do limite de resistência de cada material a ser simula-

do. 

A cada mudança no projeto do grampo deslizante, devido a 

conclusões baseadas nas simulações, novas geometrias a 

serem dimensionadas foram simuladas, outra vez baseadas 

em sucessivas tentativas de se alcançar uma geometria viá-

vel a ser produzida. 

Em cada alteração em um milímetro na geometria das peças, 

uma nova malha foi gerada e um novo cálculo foi feito pelo 

solver. Portanto os resultados apresentados aqui são apenas 

as plotagens da simulação em que se alcançou o limite de 

resistência, as quais são derivadas de inúmeras simulações 

que foram realizadas a cada alteração no projeto. 

Visto que a alteração de um décimo de milímetro na geome-

tria da peça produz uma grande alteração nas tensões máxi-

mas, a exata tensão limite de resistência é quase impossível 

de ser alcançada, fazendo com que os resultados apresenta-

dos se situem em uma faixa de dimensões onde o limite de 

resistência do material se encontra. 

 

 
 
Figura 1: Grampo da PLP tipo AGS Fusível. 

 

 
         Figura 2 
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  Figura 3 

 

                 
  Figuras 2,3 e 4:  Plotagem do grampo estudado 

 

O material usado na simulação foi o mesmo utilizado na 

constituição do grampo, no caso a liga de alumínio 356.0 T-

6 Permanent Mold Cast (SS). A peça foi dimensionada e 

simulada com a carga aplicada na face interna da base de 

aperto a qual fica em contato com o cabo condutor utilizan-

do-se a carga de 1028 Kgf. por face na direção perpendicu-

lar à área de contato, as quais somadas dariam um total de 

2.057 Kgf. de solicitação. As nervuras ficariam em contato 

com a sapata externa do grampo, e falhariam principalmente 

por ação de tensões de cisalhamento. O conjunto foi fixado 

na face externa do suporte do grampo, sendo que o tipo 

restrição usado foi fixo e móvel. 

 

As simulações foram feitas tendo como referencia os se-

guintes parâmetros: 

 Variação de ligas metálicas, 

 Pouca deformação plástica após atingir o limite de esco-

amento do material, 

 Pouco escoamento, rompendo abruptamente quando 

atingir a carga de ruptura 

 Dimensionamento do anel com aplicação de carga dinâ-

mica. 

 Dimensionamento do anel pela carga de ruptura,  

 Um (1) anel de ligação entre a sapata externa e intera do 

grampo, localizado na região central do mesmo, varian-

do-se a espessura, Ø furos e rebaixos concentradores de 

tensão, 

 Carga máxima de tração de 2.057 Kgf.(+-) 5%, 

 Espessura do anel na região cisalhante maior do que 2 

mm de modo a facilitar a usinagem. 

 

As ligas metálicas utilizadas nas simulações computacionais 

foram: 

 Alumínio 356.0 T-6 Permanent mold Cast (SS), limite de 

escoamento: 1549 Kgf./cm2 

 Bronze comercial UNS C22000 limite de escoamento: 

703 Kgf./cm2, 

 Alumínio 6063-0 Extruded Rod (SS) limite de escoa-

mento: 421 Kgf./cm2, 

 Alumínio 1060 limite de escoamento: 281,17 Kgf./cm2, 

 Alumínio 6351-T-6 resistência a tração: 310 N/mm2, 

 Alumínio 6063-T-6 resistência a tração: 240N/mm2, 

 Alumínio 6060 T-6 resistência a tração: 245 N/mm2. 

 Alumínio 6063 -0 não tratado, resistência a tração: 

917,74 Kgf./cm2. 

 

As simulações iniciais foram feitas considerando um anel 

com seção constante, onde redundaram espessuras próximas 

de 2 mm , sendo então estudadas alternativas como furações 

no anel de modo a se obter uma menor área cisalhante e por 

conseguinte maior espessura do anel. 

 

 

 
 

 
 
Figura 5 e 6: Plotagem do grampo e anel. 
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Figura 7 

 

 
Figura 7 e 8: Plotagem de um estudo de anel com vazada seção 

quadrada  

 

Na busca de se aumentar a espessura dos dentes do anel, de 

modo a facilitar a usinagem e demonstrar uma robustez 

aparente, estudou-se um formato de anel diferente dos já 

estudados, visto este proporcionar uma espessura de 6 mm, 

o qual foi definido como seção de anel ideal, encontrada até 

o momento, ou seja anel formado por 11 dentes, dimensio-

nado em liga de alumínio tratada 6063-T-6, com resistência 

a tração de 2447,31 Kgf./cm2.  

Escolhida a seção do anel, providenciou-se a usinagem nas 

oficinas da CCDM-UFSCar de dezesseis conjuntos de anéis 

e quatro sapatas externas de modo que pudessem ser ensaia-

das no laboratório da PLP. 

 

 
Figura 9 

 
Figura 10 

 

 
Figura 11 

 

 
Figuras 9, 10, 11 e 12: Plotagem de um estudo de anel com dentes. 

II.2 ENSAIOS NO ANEL DE ONZE DENTES E ESPESSURA DE 

6MM. 

Os anéis foram enviados a PLP para serem ensaiados, de 

modo a validar os estudos de modelagem, feitos através do 

COSMOS WORKS, assim como do comportamento do 

material do anel quando submetidos aos esforços de vibra-

ção e de tração. 

 

Os ensaios compreenderam: 

 Ensaio de Névoa Salina (Salt Spray), 

 Ensaio de Vibração, 



 7 

 Ensaio de tração dinâmica  

 

ENSAIOS DE NÉVOA SALINA (SALT- SPRAY) 

A primeira das onze amostras foi submetida aos testes de 

salt-spray, assim como todas as peças que compõem o 

grampo. O teste teve duração de 360horas e não foram en-

contrados sinais de corrosão. 

Apresenta-se a seguir as fotos do grampo submetido ao teste 

de névoa salina (Salt- spray). 

 

 
Figura 13 

 

 
Figuras 13 e 14:  Ensaio de Névoa Salina –Salt Spray (antes e 

depois) 

ENSAIOS DE FADIGA 

O conjunto do grampo submetido ao teste de névoa salina 

foi montado e ensaiado à vibração. 

O grampo foi submetido à vibração constante na freqüência 

de 10hz e na duração de 10.000.000 ciclos. 

Após o teste de vibração do grampo, constatou-se que três 

dos onze dentes do anel não resistiram a vibração, ou seja, 

sofreram ruptura por fadiga  

Concluiu-se então que o anel deverá ser reprojetado pela 

CCDM. 

Apresenta-se a seguir esquema e foto da montagem do teste 

de vibração  

 
Figura 15 

 

 
Figura 15 e 16:  Ensaio de Fadiga  

ENSAIO DE TRAÇÃO DINÂMICA 

Apesar do anel estudado não ter sido aprovado no teste de 

vibração, foram feitos os ensaios dinâmicos de tração no 

grampo, de modo a validar os estudos feitos no COSMOS 

WORKS. 

Foi montada uma plataforma de teste no laboratório da PLP, 

de modo a simular o impacto de uma massa qualquer que ao 

tracionar o cabo condutor, provoca-se uma onda de tração 

suficientemente capaz de promover a ruptura do anel.  

 

 
Figura 17 

Célula de carga 
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Figura 18: Massa de Aço para simular a força de impacto. 

 

Foram ensaiados quinze anéis, alternando-se o uso das qua-

tro sapatas externas confeccionadas com um rebaixo no 

centro de modo a alojar o anel bipartido. 

Onze anéis foram ensaiados com carga dinâmica e quatro 

com carga estática. 

Os resultados dos ensaios dinâmicos apresentaram valores 

de 1069(+-) 328Kgf. 

Os resultados dos ensaios estáticos apresentaram valores de 

1627(+-) 215Kgf. 

As fotos a seguir mostram a seqüência de montagem do 

grampo 

 

 
Figura 19 

 
Figura 20 

 

 
Figuras 17, 18, 19, 20 e 21: Montagem do grampo para teste à 

carga de tração dinâmica. 

RESULTADOS DOS ENSAIOS LABORATORIAIS DO GRAMPO DE 

ONZE DENTES. 

O anel, após submissão ao ensaio de névoa salina, não apre-

sentou sinais de corrosão, resistindo melhor do que a liga do 

grampo; entretanto não resistiu ao ensaio de vibração e apre-

sentou resultados dispersos no ensaio de tração dinâmica. 

Concluímos então que o anel deveria ser reestudado. 

As prováveis causas estudadas para a rejeição do anel fo-

ram: 

 Folga entre o anel e as duas sapatas (interna e externa), 

diferentemente do considerado no modelo matemático. 

 Devido à utilização da mesma sapata externa originária 

do grampo AGS Fusível da PLP, que possui uma abertu-

ra na sapata externa, utilizado para receber o pino de tra-

vamento mecânico, fez com que um ou dois dentes do 

anel ficassem sem função, pois ficaram numa posição 

sem rebaixo. 

 O ensaio dinâmico se mostrou inadequado para validar 

os testes, visto que o anel não possuía um perfeito encai-

xe com as sapatas, pois se posicionava aleatoriamente 

entre as sapatas, ocasionando apoios mais ou menos re-

sistentes, pois a sapata externa possui uma pequena con-

formação elíptica e não circular, como o esperado, ou se-

Rebaixo 

na sapata 

externa 
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ja, as peças fundidas não apresentam uma precisão di-

mensional adequada. 

II.3 DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO GRAMPO 

Com a experiência adquirida no processo de desenvolvimen-

to do grampo de onze dentes, optou-se pela mudança da 

metodologia e de alguns parâmetros conforme segue: 

 

 Mudança da carga de referencia de tração dinâmica para 

carga de tração estática com alteração do valor de ruptu-

ra de modo a atender as condições mínimas de norma 

(NBR 7095 Norma de Ferragens para linhas de transmis-

são) que é 25% da carga de ruptura do cabo, ou seja, 

(11.429 Kgf. x 0,25)x 1,05 (coeficiente segurança adota-

do no projeto) = 3.000,00 Kgf. (carga estática). 

 Dimensionamento do grampo pelo método de cisalha-

mento (t=Carga Aplicada /Área Líquida Alumínio). 

 Exclusão de dentes no anel visto se tornarem um ponto 

frágil a vibração 

 Desenvolver um dispositivo mecânico que possibilite a 

tração do grampo numa prensa de tração 

 Pesquisa de uma liga de alumínio em que a carga limite 

de escoamento seja próxima da carga de ruptura, 

 Realização de novos testes de vibração, 

 Realização de novos testes de tração dinâmica, realiza-

dos somente após a validação do anel pela tração estáti-

ca. 

 

Paralelamente aos estudos para escolha de uma nova liga de 

alumínio, iniciou-se a concepção e fabricação de um dispo-

sitivo que pudesse ser instalado em uma máquina de ensaios 

mecânicos universais, que alojasse a carcaça interna do 

grampo deslizante, e também o anel tipo fusível mecânico.  

 

Com este dispositivo deverá ser possível obter com precisão 

qual deverá ser a geometria correta do anel para que o mes-

mo se rompa com uma carga estática de 3.000Kgf. 

 

 
Figura 22  

 
 

Figura 22 e 23: Plotagem do dispositivo para teste de tração do 

anel na prensa de tração 

 

Devido às divergências de resultados existentes entre mode-

lagem do grampo e valores obtidos nos testes laboratoriais 

identificados nos testes com o grampo de onze dentes, op-

tou-se pelo uso do método iterativo, ou seja, definiu-se uma 

espessura de 2 mm para o anel , com variação do diâmetro 

dos furos. 

Estudou-se uma seção que rompesse o mais próximo do 

valor estipulado, ou seja, 3.000,00 Kgf. 

 

Para isto foram realizados testes de ruptura com várias se-

ções de áreas líquidas de liga de alumínio, chegando-se a 

seção ideal de um anel formado por uma seção de espessura 

de 2 mm, 36 com Ø 5,5mm e liga metálica com tratamento 

térmica identificada como sendo AL 6351 T6 

Os valores encontrados foram 3.083 Kgf. (+-) 114 Kgf., 

desvio padrão de 3,69%, ou seja, valor de alta confiabilida-

de, pois este nível de dispersão pode ser considerado muito 

baixo, podendo desta forma considerar como concluída a 

fase de pesquisa dimensionais do anel do grampo de suspen-

são deslizante. 

 

A metodologia aplicada facilita o estudo de outros anéis 

variando-se o material e carregamento. 

 

Com a aprovação dos resultados, solicitou-se a PLP que 

adequasse/ moldasse uma nova sapata externa para grampo  
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Figura 24: Anel estudado e aprovado nos testes 

 

 
Figura 25 

 

 
Figura 26 

 
Figura 27 

 

 
Figura 25, 26, 27 e 28: Dispositivo para teste de tração estática do 

anel do grampo. 

 
Figura 29 

 

 
Figuras 29 e 30:  Anel rompido e prensa de tração 

 

II.4 ENSAIOS REALIZADOS NO NOVO GRAMPO (31 FUROS). 

Para a realização dos ensaios laboratoriais (vibração e tração 

estática/dinâmica) foram fabricados dez novos conjuntos de 

anéis, como também confeccionado uma nova sapata exter-

na, de modo a fechar o espaço existente que servia como 

acesso do pino metálico à sapata interna do grampo. 
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Figura 31 

 

 
Figura 32 

 

 
Figuras 31, 32 e 33: Configuração do novo grampo de suspensão 

com deslizamento controlado. 

 

ENSAIOS DE NÉVOA SALINA (SALT- SPRAY) 

Aproveitou-se os ensaios do grampo anterior, por se tratar 

de uma mesma liga de alumínio a qual possui resistência a 

corrosão maior do que a liga do grampo. 

ENSAIOS DE FADIGA 

O conjunto do grampo foi submetido à vibração constante 

na freqüência de 10hz e na duração de 10.000.000 ciclos. 

Após o teste de vibração do grampo, constatou-se que o anel 

se manteve integro, sem desgastes. O anel foi submetido ao 

teste de tração estático na bancada de testes da PLP, onde se 

obteve o valor de 3067+-147Kgf, valor este compatível com 

o valor médio obtido no teste de tração anterior que foi de 

3.083 Kgf (+- 114) Kgf. 

ENSAIO DE TRAÇÃO DINÂMICA 

Utilizou-se da mesma plataforma de testes do anel de onze 

dentes, de modo a simular o impacto de uma massa qualquer 

que ao tracionar o cabo condutor, provoca uma onda de 

tração suficientemente capaz de promover a ruptura do anel. 

O resultado encontrado foi de 2346+-552Kgf. 

ENSAIOS ELÉTRICOS 

Utilizaram-se dos ensaios elétricos realizados anteriormente 

pela PLP (ensaios de medição da tensão de radiofreqüência 

e corona visual), ambos aprovados. 

ENSAIO DE DESEMPENHO 

O projeto prevê a instalação dos grampos na LT-440kV 

JUP-BAU, torres à serem estudadas pelo gerente do projeto 

e Regional, por um período de dois anos de modo que se 

possa avaliar seu desempenho mecânico (vibração e ruptura 

por tração dinâmica). 

O anel do grampo foi concebido para romper quando solici-

tado a qualquer carga desejada assim como aplicado em 

qualquer tipo de cabo condutor. O limitador atual para sua 

aplicação e desempenho é o atendimento a condição de 

escorregamento mínimo exigida na norma de ferragens 

(NBR 7095). 

III. CONCLUSÃO  

O grampo de suspensão deslizante atende a Norma de Fer-

ragens de Linhas de Transmissão (NBR7095), portanto apto 

para ser implantado em linhas de transmissão que possuem 

cabos grossbeak. 

 

Faz-se imprescindível promover a revisão da (NBR 7095) 

Norma de ferragens para linhas de transmissão de modo a 

incluir um parágrafo específico sobre grampos de suspensão 

com deslizamento controlado, pois assim o mercado poderá 

desenvolver produtos diferenciados que possam mitigar os 

efeitos dinâmicos provocados pelo vento nas estruturas, 

agregando benefícios técnicos e econômicos, tais como: 

 Trabalhar como reforço adicional nos projetos de estrutu-

ras antigas. 

 Contribuir para a diminuição do peso de aço por estrutura 

nos novos projetos,  

 Eliminar o a carência estrutural promovida pelo efeito 

cascata. 
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