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Resumo. Materiais compósitos com adição de resíduos vem sendo estudados e cada vez mais empregados em 

componentes estruturais da construção civil, tais como dormentes de linhas férreas. Estes compósitos apresentam 

como vantagem o reaproveitamento de materiais antes descartados e o baixo custo. Neste trabalho foi realizado uma 

simulação do uso de um material compósito cerâmico-polimérico em dormentes ferroviários através do método dos 

elementos finitos, por meio do software Ansys Workbench (versão 14.0). O material utilizado foi um compósito 

constituído de 50% de cimento e 50% de resina epóxi, com adição de 10% em massa de resíduo de borracha de pneu, 

uma vez que este material compósito apresentou maior ductilidade, maior resistência à compressão, maior resistência 

à flexão e menor densidade quando comparado com o concreto tradicional. Para a análise foi utilizada a geometria de 

dormentes monoblocos de concreto protendido utilizado no Brasil, os dados adotados para o carregamento referem-se 

a uma ferrovia usada pela MRS Logística. Os resultados das simulações, utilizando o critério de falha de Von Mises, 

demonstram que o material consegue suportar os esforços produzidos pelas cargas dinâmicas aplicadas sobre a linha 

férrea. Este tipo de estudo pode ser utilizado para determinar a viabilidade e otimização de estudos experimentais 

para o uso de novos materiais em estruturas, neste concluímos que o material estudado apresenta-se como alternativa 

ao concreto protendido atualmente utilizado para a produção de dormentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os materiais compósitos vem sendo estudados mais ultimamente devido ao, dentre outros motivos, avanço da 

tecnologia, preocupação com a sustentabilidade e vantagem econômica. Suas aplicações são diversas, inclusive como 

elementos estruturais, como por exemplo em dormentes ferroviários. 

Segundo Bastos, 1999, os dormentes podem ser classificados em função dos materiais que são constituídos e da 

forma e características externas. Em função da forma, os dois principais tipos que são fabricados são o monobloco e o 

bibloco. Este último consiste de dois blocos de concreto unidos por uma haste de aço. Em função dos materiais, os 

utilizados são concreto armado (bibloco), concreto protendido (monobloco) e madeira (monobloco). 

A partir da década de 90, processos naturais como tornados, furacões, terremotos e degelos tornaram-se cada vez 

mais frequentes e poderosos devido às alterações ambientais provocadas pelos homens. Estas alterações climáticas, 

juntamente com erosões, quedas de barreiras, inundações e alteração do regime natural das águas, são provocadas 

geralmente pelos desmatamentos (PASSOS, 2006). 

Os dormentes de madeira tendem a entrar em desuso no Brasil. Stopatto (1987) afirma que, no Brasil, problema na 

aquisição de dormentes de madeira está atingindo nossas ferrovias há muito tempo. O desmatamento necessita de uma 

disciplinada coordenação com o reflorestamento sob pena de promover a desertificação. Outras opções para dormentes 

estão sendo consideradas. O dormente de concreto é uma delas. 

Uma outra possível alternativa à substituição da madeira além do concreto será estudada neste trabalho por uso de 

simulação por método dos elementos finitos (MEF), a utilização de materiais compósitos. Este trabalho visa realizar 

uma simulação do uso de um material compósito cerâmico-polimérico, composto de cimento, resina epóxi e resíduo de 

borracha de pneu, em dormentes ferroviários, por meio do software Ansys Workbench® (versão 14.0). 

O MEF é uma das técnicas de análise numérica para a resolução de problemas das diversas áreas da engenharia. É 

baseado na divisão do domínio de integração, contínuo, em um número finito de pequenas regiões denominadas 

elementos finitos, transformando o meio contínuo em discreto. O equilíbrio infinitesimal que se considera no modelo 

matemático de meio contínuo é substituído pelo equilíbrio de cada elemento finito isoladamente, trocando-se as 

equações diferenciais de equilíbrio por equações algébricas de equilíbrio do elemento como um todo. A partir destas 

equações algébricas escritas para cada elemento, obtém-se o sistema de equações de equilíbrio da malha de elementos. 

Esse sistema global, após a introdução das condições de vinculação ao meio exterior, permite a determinação da solução 

em termos dos deslocamentos nodais (ISOLDI, 2008).  

Este tipo de estudo simulatório pode ser utilizado para determinar a viabilidade estrutural e otimização de estudos 

experimentais para o uso de novos materiais em estruturas. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 Definição do Material 

 

O material a ser estudado neste trabalho é um compósito cerâmico polimérico, composto de cimento, resina epóxi e 

resíduos de borracha de pneu. A proporção em massa do cimento com a resina é de 50% em massa, e há uma adição de 

10% da massa total de resíduos de pneu de borracha. Propriedades mecânicas deste material foram encontradas por 

Martuscelli, 2013.  

 

2.2 Definição das Variáveis de Entrada 

 

Para a análise será utilizada a geometria de dormentes monoblocos de concreto protendido utilizado no Brasil de 

acordo com a ABNT NBR 11709:2015, os dados adotados para o carregamento referem-se a uma ferrovia usada pela 

MRS Logística. Os dados foram retirados de Bastos, 1999, e são os seguintes: 

 

• Trilhos tipo TR 57 e TR 68; 

• Espaçamento de centro a centro dos dormentes = 62,5cm 

• Carga por eixo: 

Locomotiva = 200kN; 

Veículos de carga = 320kN. 

• Distância entre eixos: 

Locomotiva = 1,77m; 

Veículos de carga = 2,50m. 

• Velocidade = 100km/h; 

• Valor estimado da tonelagem bruta anual (MGT) = 57; 

• Bitola de 1600mm. 

 

O dormente possui 280cm de comprimento, 27,6cm de altura, espessura de 30cm e superfície de patim com 

inclinação 1:40.  

Cada roda gera uma força estática de 160kN sobre o trilho, porém deve-se encontrar a força dinâmica resultante, 

visto que o veículo está em movimento. A força dinâmica é dada por: 

TvFTFDQSdin  )1(  (1) 

 

Onde:  

•Q - força estática; 

•FD - fator de distribuição, dependente do espaçamento entre os dormentes; 

•FI - fator de impacto; 

•v - fator velocidade; 

•T - fator tonelagem. 

 

Dados obtidos de Bastos, 1999, segundo Manual AREMA conforme método de Talbot (Zimmermann). Encontrou-

se a força dinâmica de 177kN atuando em cada patim sobre o dormente. 

Os dados de resistência à tração, compressão e flexão, módulo de elasticidade e densidade volumétrica do 

compósito estudado foram obtidos a partir do trabalho de Martuscelli, 2013. A Tabela 1 apresenta os valores: 

 

Tabela 1. Propriedades do compósito. 

 

Resistência última à   

tração(MPa) 

Resistência última à 

compressão (MPa) 

Resistência última à 

flexão (MPa) 

Módulo de 

elasticidade(GPa) 

Densidade 

Volumétrica (Kg/m³) 

15,93  45,32  24,97 5,40 1498 

     

O coeficiente de Poisson é necessário para a análise, porém não foi encontrado na literatura. Para a determinação do 

mesmo foi utilizado a Regra da Mistura. 

 

2.2.1 Regra da Mistura 

 

A determinação de propriedades de compósitos pode ser feita basicamente por métodos analíticos partindo das 

propriedades individuais de seus componentes. Pela regra da mistura, uma determinada propriedade de um compósito 

pode ser dado por: 
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mmff VPVPP *  (2) 

 

Em que fP e mP são as propriedades da fibra e da matriz respectivamente e fV e mV são as frações volumétricas 

(SILVA, 2011). 

Visto que a adição de borracha foi feita em relação à massa total de cimento mais resina, foi calculada a real 

porcentagem de cada componente. Obteve-se 45% para o cimento, 45% para a resina e 10% para a borracha. O 

Coeficiente de Poisson do cimento utilizado foi de 0,25, da resina de 0,35 e da borracha de 0,5 (CONSTANTINIDES, 

2004, BOERI, 2006, RINDE, 1970). 

O valor encontrado para o Coeficiente de Poisson do compósito foi 0,32. 

  

2.3 Modelo Computacional  

 

2.3.1 Pré-Processamento 

 

Foi construída a geometria do dormente com as propriedades especificadas. Um lastro de brita (módulo de 

elasticidade: 250MPa e coeficiente de Poisson: 0,40) também foi construído logo abaixo do dormente, com 

comprimento e espessura iguais e altura de 25cm (BASTOS, 1999). É criada uma superfície de contato entre os dois 

corpos. 

O modelo foi então submetido às duas forças de 177kN distribuídas ao longo da superfície do patim, e apoiado no 

bordo inferior do lastro, simulando o contato com o sub-leito e o solo. 

A Figura 1 representa a geometria inserida no software, juntamente com as condições de contorno. 

 

 
Figura 1. Geometria e condições de contorno. 

 

A malha gerada foi do tipo hexaedro cúbico, possuindo 255.418 nós formando 57.330 elementos. 

 

2.3.2 Análise e Pós-Processamento 

 

As variáveis de saída são obtidas no pós-processamento. As variáveis escolhidas foram tensão equivalente de Von 

Mises e deformação no eixo vertical Y. 

A tensão equivalente de Von Mises permite uma determinação eficiente da ocorrência de falhas e danos de um 

material submetido a tensões complexas (GOMES et al, 2015). Seu valor foi comparado com a tensão última do 

material, podendo-se obter o fator de segurança para o projeto. 

Um outro modelo de mesma geometria sob as mesmas condições de contorno foi criado utilizando o concreto, para 

fins de comparação. 

 

2.3.3 Otimização 

 

Foi criado um outro modelo para o compósito sob as mesmas condições de contorno, mas com redução de 5% da 

espessura do dormente, totalizando 28,5cm. Esta simulação visa determinar a influência que a redução desta dimensão 

pode provocar na tensão equivalente de Von Mises e na deformação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O dormente de compósito para a geometria estudada apresentou uma massa de 380,32kg. A Figura 2 representa as 

Tensões Equivalentes de Von Mises encontradas para o material. 

 
Figura 2. Tensão Equivalente de Von Mises para o compósito. 

 

Observa-se pontos máximos de tensões com o valor de 4,8653MPa sob os trilhos. A deformação vertical teve o 

valor de 0,7104mm com sentido negativo também na região sob os trilhos. A deformação visual observada na Fig 2 é 

ilustrativa e não representa a escala real. Como o dormente está sujeito a tensões de tração e compressão, foi calculado 

o coeficiente de segurança em relação à resistência última à tração do compósito, visto que é a menor entre as duas. 

Para esta configuração de tensão foi encontrado um coeficiente de segurança de 3,27. 

O dormente de concreto apresentou uma massa de 498,15kg. A Figura 3 representa as Tensões Equivalentes de Von 

Mises encontradas para o dormente de concreto. 

 

 
Figura 3. Tensão Equivalente de Von Mises para o concreto 

 

Observa-se pontos máximos de tensões com o valor de 6,1492MPa sob os trilhos. A deformação vertical teve o 

valor de 0,4175mm com sentido negativo também na região sob os trilhos. A tensão encontrada ultrapassa a resistência 

última à tração do concreto (5,00MPa), não podendo portanto ser utilizado em seu estado puro, o que justifica a 

utilização de armaduras no mesmo.  

O compósito apresentou maior deformação em relação ao concreto, justificado pelo fato do compósito apresentar 

maior ductibilidade que o concreto (MARTUSCELLI, 2013).  

O material em estudo apresentou propriedades de resistência superiores às do concreto puro, além de seu uso 

promover uma redução de 23,6% em massa no dormente.  

 

3.1 Otimização 

 

Com a redução de 5% da espessura do dormente, a massa do dormente de compósito foi reduzida em 5%, 

apresentando valor de 361,31kg. A Figura 4 representa as Tensões Equivalentes de Von Mises encontradas para o 

dormente de compósito otimizado. 
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Figura 4. Tensão Equivalente de Von Mises para o compósito com redução de 5% da espessura. 

 

Os pontos máximos de tensões tiveram valor de 5,1403MPa. A deformação vertical teve o valor de 0,7499mm com 

sentido negativo na região sob os trilhos. Foi encontrado um coeficiente de segurança de 3,10. 

Mesmo com a redução da dimensão, o material ainda apresentou menores tensões equivalentes atuantes em relação 

ao concreto. A redução em massa foi elevada para 27,47%. 

A Tabela 2 apresenta em resumo, os resultados obtidos. 

 

Tabela 2. Resultados obtidos. 

 

  

Massa (kg) 

Tensão Equivalente 

máxima (MPa) 

Deformação vertical 

máxima (mm) 

Coeficiente de 

Segurança 

Concreto 

Compósito 

Compósito otimizado 

498,15 

380,32 

361,31  

6,1492 

4,8653 

5,1403 

0,4175 

0,7104 

0,7499 

- 

3,27 

3,10 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O compósito estudado possui propriedades mecânicas elevadas em relação ao concreto, além de possuir ductilidade. 

De acordo com o critério de falha de Von Mises, o material consegue suportar as cargas dinâmicas atuantes nos trilhos. 

Esta análise computacional portanto demonstra que é possível a substituição do concreto pelo compósito estudado na 

fabricação de dormentes, sem o uso de protensão, o que pode levar a um estudo mais criterioso futuramente.  

A otimização com redução de 5% da espessura do dormente apresentou um pequena perda na capacidade resistente 

do material, e um ganho considerável na redução de peso e portanto na redução de custos. Esta perda na capacidade 

resistente foi de 5,35%, tornando a otimização totalmente plausível de ser aplicada, podendo ser limitada apenas pela 

superfície de contato entre patim e dormente. 

A aplicação em dormentes apresenta-se como uma forma viável para o uso deste material, que promove o 

reaproveitamento de resíduos de borracha de pneu. Os compósitos são materiais alternativos que podem reaproveitar 

elementos usados, sendo um objeto de estudo interessante na atual conjuntura de sustentabilidade. 

 

NOMENCLATURA 

 

FD Fator de distribuição 

FI Fator de impacto 

MEF Método dos Elementos Finitos 

P Propriedade 

Q Força estática 

T Fator tonelagem 

v Fator velocidade 

V Fração Volumétrica 

 

 

Subscritos 

 

f fibra 

m matriz 
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