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Atenção: Os autores deste documento não são especialistas em mecânica, materiais, química, fabricação, geologia, meio ambiente 
ou qualquer outro tópico que diga respeito ao assunto tratado neste documento. Todas as informações aqui contidas foram obtidas 
na internet e são devidamente referenciadas ou são baseadas na experiência e observação por parte dos autores. Nenhuma 
informação aqui contida deve ser tomada como definitiva ou acertada. Este documento não constitui uma norma.  Os autores não 
podem ser responsabilizados pelas consequências do uso das informações aqui contidas. 

Apresentação 
Este documento descreve o resultado do teste de duas proteções fixas no setor novo da Barra da 
Lagoa, em Florianópolis.  Esta área de escalada foi criada em 2006 especificamente para um 1

evento de abertura de temporada da ACEM que foi certamente um evento muito bem sucedido. 
Foram abertas mais de trinta vias dos mais variados graus de dificuldade, algumas com proteções 
fixas, outras com proteções móveis ou mistas. Todas as proteções fixas utilizadas, mais de cem, 
são parabolts de aço inox e chapeletas de aço inox da Bonier. Com pouco mais de dez anos de 
idade, vias com granito de excelente qualidade, fácil acesso, e croqui disponível no site da 
associação desde a realização do evento, tornou-se uma área de escalada abandonada em 
função da insegurança que os escaladores têm com relação ao estado das proteções lá fixadas.  

A sensação de insegurança começou dois ou três anos depois da inauguração da área de 
escalada em função de acidentes ocorridos notadamente na Tailândia  e no Rio de Janeiro , mas 2 3

também em outras regiões do mundo, massivamente divulgados pela internet e revistas 
especializadas, em que proteções fixas de aço inox quebraram apenas com o peso do escalador. 
Investigação sobre os acidentes concluíram que as proteções de aço inox sofreram um tipo de 
dano chamado de Stress Corrosion Cracking  (SCC) . Este tipo de dano parece ocorrer para 4

situações bem específicas que não se enquadram ao cenário da Grande Florianópolis. A Bonier 
fez um estudo preliminar sobre chapeletas de aço inoxidável AISI 304L em 2014.  Foram 5

verificadas três chapeletas que ficaram expostas por sete anos (o teste não incluiu os parabolts). 
Elas não apresentaram SCC e resistiram a uma carga superior a 30 kN. Ainda assim, é difícil 
generalizar estas conclusões para a nossa região, em particular aquelas do “setor novo” (ou setor 
II) da Barra da Lagoa. Esta situação motivou o teste apresentado neste documento. 

1 http://www.acem.org.br/croquiteca/grande-florianopolis/barra-da-lagoa/barra-da-lagoa-setor-ii/ 
2 http://thaitaniumproject.com 
3 A falha de grampos no Rio de Janeiro é bem documentada no artigo escrito por André Ilha e Miguel 
Freitas: A introdução dos grampos de titânio no Brasil 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_corrosion_cracking 
5 
http://www.femerj.org/wp-content/uploads/Estudo_Preliminar_Sobre_Corrosão_em_Acos_Inoxidaveis_Auste
niticos_a_Beira_Mar_no_Brasil.pdf 

http://www.acem.org.br/croquiteca/grande-florianopolis/barra-da-lagoa/barra-da-lagoa-setor-ii/
http://thaitaniumproject.com/
http://www.cbme.org.br/novo/wp-content/uploads/2017/01/a_introducao_dos_grampos_de_titanio_no_brasil.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_corrosion_cracking
http://www.femerj.org/wp-content/uploads/Estudo_Preliminar_Sobre_Corros
http://www.femerj.org/wp-content/uploads/Estudo_Preliminar_Sobre_Corros


Procedimento e Resultados 
Pela indisponibilidade de um dinamômetro, foram feitos dois testes com queda de um peso morto 
de 80 kg na segunda e terceira proteções da via 23: 
http://www.acem.org.br/croquiteca/grande-florianopolis/barra-da-lagoa/barra-da-lagoa-setor-ii/. 
Estas proteções foram escolhidas por permitirem uma queda mais livre. Usaremos o termo 
"proteção" para se referir ao par chapeleta e parabolt. Os parabolts são de aço inox de 10 mm e 
não há registro da marca usada nem do comprimento. As chapeletas são de aço inox da Bonier e 
têm carga mínima de ruptura de 28 kN. As proteções foram fixadas no primeiro semestre de 2006 
e estão instaladas, portanto, há mais de 11 anos. 

O peso foi montado com oito anilhas de 10 kg do tipo usado em academias de musculação. As 
anilhas foram unidas por meio de uma barra roscada passada no orifício central e porcas. Fitas de 
Nylon e Dyneema foram passadas na parte vazada das anilhas e usadas para ligar com um 
mosquetão de aço o peso a uma fita de Dyneema que por sua vez foi clipada à chapeleta com 
outro mosquetão de aço.  

O peso foi içado com uma corda por um sistema de polias montado na parada da via. Como a 
parada não estava alinhada com as chapeletas que foram testadas, um TriCam foi colocado em 
uma fenda próxima com uma fita e mosquetão para alinhar o peso com a chapeleta. Depois de 
içado, o peso da carga foi transferido para um cordelete com um nó Prussik. Para liberar a carga, 
o cordelete foi cortado com uma faca. Foi deixada uma folga na corda tal que o peso caísse 
livremente, mas que não chegasse ao solo em caso de ruptura da fita, mosquetão, chapeleta ou 
parabolt. Uma parada em móvel foi montada acima da parada fixa da via para que os escaladores 
ficassem atrelados a um sistema diferente do sistema em teste, em caso de falha na parada que 
conta com o mesmo tipo de material testado, com a diferença de tratarem-se de chapeletas de 
aba dupla. 

Os testes foram realizados no dia 15 de dezembro de 2017. 

Teste de queda 1 (~2 x 60 cm) Vídeo 
O peso foi içado e preso à proteção 2 com uma fita de Dyneema de 60 cm x 8 mm (Mammut 
Contact com 5 anos desde a compra, pouco uso e resistência nominal de 22 kN) e um mosquetão 
de aço. O peso ficou cerca de 60 cm acima da proteção, causando uma queda fator ~2.  A Foto 1 
mostra uma sequência de fotos do teste. 
 

http://www.acem.org.br/croquiteca/grande-florianopolis/barra-da-lagoa/barra-da-lagoa-setor-ii/
https://youtu.be/sUCIFJ1CO0U


 
Foto 1: Sequência de fotos do Teste 1. 

 
Segundo a DMM, tal queda produz aproximadamente 22 kN em laboratório. No nosso caso a 
queda não é tão livre quanto em uma torre de teste, já que o peso morto fica encostado na 
parede. Há outros fatores no sistema que podem ter reduzido a força, como o atrito da corda na 
pedra e mosquetão, folga nas anilhas e fitas, etc. Entretanto, podemos considerar que a força 
produzida é significativa, possivelmente bem maior do que a da queda de um escalador guiando a 
via. 

Resultado: nem a fita nem a proteção romperam. A chapeleta apresentou pouca deformação. 

Teste de queda 2 (~2 x 180 cm) Vídeo 
O peso foi içado e preso à proteção 3 com uma fita de Dyneema de 180 cm x 8 mm (6 anos de 
desde a compra, muito pouco uso e resistência nominal de 22 kN) e um mosquetão de aço. O 

http://dmmclimbing.com/knowledge/how-to-break-nylon-dyneema-slings/
https://youtu.be/k-0-t56Ih8k


peso ficou cerca de 180 cm acima da proteção, causando uma queda fator ~2. A Foto 2 mostra 
uma sequência de imagens do teste. 

 
Foto 2: Sequência de fotos do Teste 2. 



 
 
Resultado: a fita rompeu. A chapeleta apresentou deformação significativa. A proteção, portanto, 
suporta mais que a fita. As fotos e vídeo sugerem que durante a queda o mosquetão ficou 
inclinado com a ponta de abertura do gatilho apoiada sobre a aba da chapeleta e provocou um 
efeito de alavanca. O ponto de abertura do gatilho acabou ficando danificado. O mosquetão ficou 
com resíduos de fita derretida sobre o eixo do mosquetão (ver Foto 3).  
 

 
Foto 3: Mosquetão de aço usado em ambos os testes e fita usada no segundo teste. Notar o dano no 
gatilho e os resíduos de fita ao longo do eixo do mosquetão resultantes do segundo teste. 

Chapeletas e Parabolts 
Os parabolts não mostraram sinais de danos, mas não foi possível retirá-los para inspeção. As 
Fotos 4, 5 e 6 mostram as chapeletas retiradas nos testes comparadas a outras chapeletas. 



Foto 4: Da esquerda para a direita chapeleta nova (sem estampa), chapeleta do primeiro teste, e chapeleta 
do segundo teste. A chapeleta do primeiro teste sofreu pouca deformação. A chapeleta do segundo teste 
deformou-se bastante e danificou-se um pouco no ponto de contato com o mosquetão. 

 
Foto 5: Da esquerda para a direita duas chapeletas novas (sem estampa) empilhadas, chapeleta do 
primeiro teste empilhada com uma chapeleta nova, e chapeleta do segundo teste empilhada com uma 
chapeleta nova. 

 

 
Foto 6: À esquerda a chapeleta do primeiro teste empilhada sobre uma chapeleta retirada da mesma via e 
que não participou dos testes. À direita a chapeleta do segundo teste empilhada sobre uma chapeleta 
retirada da mesma via e que não participou dos teste. É evidente a deformação das duas chapeletas. 



Conclusão 
Considerando as duas proteções testadas, podemos dizer que elas suportariam, com folga, a 
queda de um escalador guiando a via. 

Apesar das demais proteções do setor estarem em condições muito semelhantes (considerando o 
tempo de instalação e condições ambientais como tipo de rocha, exposição à maresia e chuva), a 
generalização deste resultado para as demais proteções não pode ser feito. Fica a critério de cada 
escalador avaliar o risco de escalar no setor. 

As chapeletas das outras duas proteções da via que não foram usadas no teste foram retiradas da 
via. Uma chapeleta será usada para análise por microscopia e outra será usada em teste de carga 
destrutivo em laboratório. 

A via onde ocorreram os testes foi reequipada com titânio, cf. projeto da ACEM. 
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