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RESUMO 

 

Segundo a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários – ANTF, a projeção para o 

ano de 2012 com relação ao investimento pelas concessionárias das linhas ferroviárias 

brasileiras, será na ordem de 5 bilhões de reais. Com essa grandiosidade, é notório que os 

olhos da Nação se voltem para o setor das ferrovias. Ainda, estima-se que nele trabalhem, 

aproximadamente, 40 mil pessoas. Portanto, nota-se a necessidade do desenvolvimento de 

pesquisas, estudos e outrem que garantam a evolução tecnológica, tanto para os materiais de 

infra e superestrutura, quanto material rodante. Embasando-se nisto, este estudo visa, por 

meio de métodos comparativos, apresentar alternativas à utilização do dormente de madeira, 

que ainda é o mais utilizado nas vias férreas do Brasil. Estudo esse que tem a finalidade de 

apresentar soluções para reduzir custos e otimizar as perdas operacionais quando da utilização 

de manutenções preventivas e corretivas da superestrutura ferroviária. 

 

Palavras-chave: Ferrovia, dormente polimérico, custos, comparação. 
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ABSTRACT 

 

According to the National Association of Railway Transport - ANTF the projection for the 

year 2012 regarding the investment by utilities Brazilian railway lines will be in the order of 5 

billion dollars. With this majesty, it is clear that the eyes of the nation turn to the railroad 

industry. Still, it is estimated that employed there, approximately 40,000 people. Therefore, 

there is a need for further research, studies and others to ensure the development, both for 

infrastructure and superstructure materials, as undercarriage. Basing on this, this study shows, 

through comparative methods, present alternatives to the use of sleeper wood is still the most 

widely used on railways in Brazil. This study which aims to provide solutions to reduce costs 

and optimize operational losses when the use of preventive and corrective maintenance of 

railway superstructure. 

 

Keywords: Railroad dormant polymeric cost comparison. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ferrovia foi onde começou o transporte de grandes cargas, em que o comércio 

se desenvolvia de forma acelerada demais para o atual momento, concomitante à necessidade 

do escoamento de forma rápida e eficaz para a produção.  

Na época da Revolução Industrial, surgiu a primeira locomotiva a vapor, marco 

inicial para a era da ferrovia, época de grande desenvolvimento cultural e econômico.  

O avanço no desenvolvimento das linhas férreas trouxe ao Brasil, país de grande 

extensão territorial, que necessitava de solução inovadora, agilidade e eficácia para o 

transporte de carga e de passageiros, que era o mais confortável e rápido na época.  

A superestrutura ferroviária é constituída pela via permanente, que esta sujeita à 

ação de desgaste ao longo do tempo em virtude do deslizamento dos vagões, que com seu 

peso, e, com o tempo, vão diminuindo as propriedades resistentes da via férrea. Esta, por sua 

vez, é composta pelo trilho, lastro, dormentes e acessórios.  

A manutenção da ferrovia é de extrema importância para que ela possa operar de 

forma eficaz e segura.  

O dormente é um dos componentes da superestrutura da via férrea, que permite a 

fixação e o suporte dos trilhos e transmite para o lastro os esforços provenientes das cargas 

geradas pelo material rodante. 

Para que o dormente desenvolva de forma perfeita seu papel, é preciso que 

permita o apoio, com as devidas dimensões; rigidez, ou elasticidade, necessárias para a 

trabalhabilidade da via; apresente resistência e durabilidade, dentre outras características 

imprescindíveis, uma vez que é um dos elementos fundamentais da superestrutura ferroviária.  

Atualmente, a maior parte da malha viária do Brasil está assentada sobre 

dormentes de madeira nativa, sendo pouco menos de 10% (dez por cento) renovados a cada 

ano. Como opções para substituição da madeira, existem os dormentes de concreto, com uso 

difundido e consolidado nas ferrovias; ainda, podemos citar os dormentes obtidos a partir do 

aço laminado, também largamente utilizado no cenário mundial; e com utilização em menor 

escala, mas tão importante quanto os outros tipos, temos dormentes de plástico, que apresenta 

uma grande viabilidade no quesito ambiental, porém a custos de produção elevados. Surge 

como alternativa, ainda que em fase de pesquisa e desenvolvimento, o dormente de pneus, 

desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

 A madeira é, ainda, o material mais usado na fabricação de dormentes, pois reúne 

diversas características necessárias para o desenvolvimento e desempenho para uma boa 
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utilização da via férrea. Os dormentes obtidos a partir da Sucupira, Ipê (pau d'arco), Jatobá, 

Aroeira, Faveiro, Jacarandá, Angico e Maçaranduba são os que reúnem melhores 

propriedades e características resistentes quando aplicados nas linhas. Deve-se evitar a 

utilização da madeira branca, pois o seu tratamento consome muito recurso humano e 

ambiental e, ainda assim, não se mostra adequada para o uso dessa forma.  

A fim de aumentar-se a vida útil dos dormentes de madeira, é necessário um 

tratamento. O tratamento pode ser aplicado através de componentes hidrossolúveis ou 

oleosos, tendo o creosoto, obtido a partir do processamento do petróleo, como mais utilizado. 

Dentre suas vantagens, a madeira é boa como isolante elétrico, possui boa 

resistência lateral e pode ser aproveitada de diversas formas, caso não sirva mais para o uso 

em ferrovia. Podemos citar a utilização para contenções de pequenos aterros, uso 

arquitetônico, utilização em pisos e ainda pode ser utilizado na construção de cercas. 

Com o uso desenfreado da madeira, a falta do produto fez com que outro material 

viesse a substituí-la, o dormente de concreto.  

Por ser um material resistente e durável, vem sendo utilizado em larga escala, no 

intuito de reduzir custos com manutenção, aumentar a carga nos eixos e para que se tenha 

uma maior vida útil. Pode ser usado sob a forma monobloco, bibloco ou misto.  

O aço também é usado para a produção de dormentes, surgiu na Alemanha e a 

partir de então começou a ser comercializado para outros países.  

Possui um menor custo no assentamento na linha férrea, menor custo de reparação 

ou substituição de dormentes, é reciclável e imune ao ataque de fungos e ao risco de 

incêndios, por não ser um material combustível.  

Por fim, foi feito um estudo acerca dos dormentes poliméricos ou de plástico. A 

produção de dormentes desses materiais começou a partir de lixos residuais e já são testados 

em ferrovias do Brasil dormentes de plástico.  

Apresenta boa resistência e elevada vida útil, e o material para obtenção deste 

produto vem, em grande parte, da reciclagem, o que evita o desgaste ambiental e contribui 

para a preservação.  

Como alternativa ao estudo dos tipos acima mencionados, pode-se comentar 

acerca dos dormentes de pneus. Obtidos a partir do corte, laminação, cola e prensagem deste 

material, garantindo, juntamente com o dormente de plástico, a diminuição do material 

enviado para deterioração natural, ou artificial. 

Há, ainda, no trabalho um quadro resumo que trata das informações técnicas dos 

materiais estudados, bem como uma análise comparativa acerca do uso também de todos os 
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materiais e o custo anual para a aquisição desses dormentes, de forma comparativa, para que 

sejam demonstradas as vantagens e desvantagens de cada material também em relação aos 

custos. 

 

Figura 1 – Ferrovias Brasileiras. 

 
Fonte: http://www.antf.org.br/pdfs/mapa-ferroviario-brasileiro-2011.pdf. 

 

Acima, temos o mapa das ferrovias de carga no Brasil. Em azul, está destacada a 

concessão feita à Trasnordestina Logística S/A; em amarelo, está a Estrada de Ferro Vitória 

Minas, em tom cinza claro, a Estrada de Ferro Carajás, e em cinza escuro, a ferrovia Norte-

Sul, todas três cedidas à operação pela Vale; em rosa, está a Ferrovia Centro Alântica; em 

vermelho, está a malha Sul; em preto a malha Norte; em roxo a malha Oeste; e em verde a 
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malha Paulista, todas concedidas à América Latina Logística – ALL; em azul claro, está a 

Ferrovia Tereza Cristina; em azul escuro, o trecho em operação pela MRS Logística. O mapa 

apresenta ainda a Ferrovia União, ainda em projeto, de autoria da companhia estatal VALEC. 

A linha mais fina representa a bitola métrica, a linha mais forte representa a bitola larga, e as 

duas linhas em paralelo, representam a bitola mista. Quando a representação estiver em linha 

contínua, é ferrovia existente e em operação; quando a linha estiver tracejada, seignifica que a 

ferrovia está planejada e em obra, com concessão garantida; quando a linha for traçada 

descontínua (com pontos), quer dizer que a ferrovia é projeto de estados e/ou União. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

A presente pesquisa tem como objetivo facilitar, promover e disseminar o uso de 

dormentes poliméricos para a construção de ferrovias por meio de estudos comparativos 

acerca dos tipos de dormentes mais utilizados (dormente de madeira, concreto e aço), bem 

como analisar as particularidades, vantagens e desvantagens de cada um. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Explicar e apresentar os processos para obtenção dos dormentes de madeira, 

concreto e aço com suas características e propriedades mecânicas; 

• Mostrar estudo comparativo com durabilidade, preço de aquisição, 

vantagens e desvantagens, no uso de cada um deles. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Com o crescente desenvolvimento do país ocorre o aumento do comércio e a 

competitividade de produtos, bem como a necessidade de distribuí-los da maneira mais ágil. 

Dessa forma, buscam-se menores preços para a comercialização de seus produtos, ou 

agilidade na ida e vinda dos passageiros.  

A importância dos sistemas ferroviários para as economias é um fato conhecido, 

principalmente, pela capacidade de escoar insumos e produtos de grande volume e / ou peso 

para grandes deslocamentos. Neste caso, a disseminação do uso de ferrovias no Brasil, devido 

principalmente à sua extensão, faz-se necessária para reduzir os custos de transporte para o 

consumidor final e dar maior agilidade de entregas no caso de transporte de cargas. Para o 

transporte de cargas e passageiros, faz-se uso de estações e pátios ferroviários com o intuito 

de proporcionar segurança, maior velocidade operacional, bem como facilitar o controle e 

operação da linha. 

A utilização dos dormentes poliméricos tem como uma de suas vantagens a 

agilidade do processo de fabricação, a não necessidade de reflorestamento, a não necessidade 

de tratamentos com reagentes químicos poluidores, dentre outros. Com isso, sua utilização, 

apesar de não ser difundida, tem tido evolução nos últimos tempos. Dessa forma, é importante 

proporcionar ferramentas que auxiliem na prática de seu uso, como será demonstrado no 

presente trabalho, que terá foco principal na comparação da utilização dos dormentes de 

madeira, concreto, e aço com os dormentes poliméricos. Contudo, não deixando de analisar a 

viabilidade econômica do projeto.  

No entanto, é válido mencionar que a reduzida bibliografia sobre esse assunto é 

um agravante para os profissionais e acadêmicos que demandam dessas informações. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Ferrovia 

 

A Revolução Industrial, que aconteceu na Europa a partir do século XIX, ocorreu 

quando pequenas produções de manufaturas deram lugar a grandes fabricas, em decorrência 

do emprego da máquina na linha de produção. A invenção do tear mecânico acabou 

revolucionando a produção de tecidos.  

Em decorrência desse aumento na produção, surgiu a necessidade de um 

transporte rápido e eficaz para que ela fosse escoada de forma que atingisse um maior número 

de mercados consumidores.  

Esse crescimento rápido no mercado fez com que os empresário ingleses 

apoiassem George Stephenson, para que fosse feita a primeira locomotiva, em 1814,  sendo 

iniciada a era das ferrovias.  

Em 1881, entrou em circulação a primeira locomotiva acionada por acumuladores. 

Na França, o primeiro trem passou a circular em 1830. Na Alemanha, a primeira ferrovia foi 

inaugurada em 1835, entre Nurenberg e Fürth. O Canadá inaugurou a sua estrada de ferro em 

1835, que liga Praierie e St. Jean. A primeira ferrovia da América do Sul foi construída no 

Peru, em 1849.  

No Brasil, a primeira ferrovia foi construída em 1852 por uma concessão do 

Governo Imperial ao Barão de Mauá para a construção e exploração da linha férrea entre o 

Porto de Estrela e Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro.  

Após a construção da primeira ferrovia por Mauá, ocorreu em 1855 a construção 

da segunda ferrovia no Brasil, a estrada de ferro que ligou Recife ao São Francisco, em 

Pernambuco. No mesmo ano foi inaugurada a Companhia da Estrada de Ferro D. Pedro II. 

Em 1889, esta ferrovia originou a Estrada de Ferro Central do Brasil, com 48 quilômetros de 

extensão, ligando a cidade do Rio de Janeiro a Queimados. Na província da Bahia, em 28 de 

junho de 1860, foram abertos ao tráfego os primeiros 47 quilômetros de extensão da Estrada 

de Ferro Bahia. 

A história do sistema ferroviário brasileiro foi marcada por períodos de ascensão, 

desenvolvimento, estagnação e crise, tempos esses que podem ser diferenciados através dos 

órgãos regulamentadores, e pelos incentivos dispendidos pelo Governo. Os principais órgãos 

regulamentadores, fiscalizadores e controladores da malha ferroviária eram a extinta RFFSA 

(1957-1992) e ANTT (2002 – atualmente). 
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A Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima – RFFSA surgiu a partir da união 

de 22 ferrovias em todo o Brasil, a maioria de capital privado, reunindo linhas de bitolas 

diversas, deficitárias e com elevado efetivo no quadro de pessoal e em diversos casos não 

havia interligação física entre as ferrovias desapropriadas. A Rede chegou a operar 24.132 

quilômetros de extensão (80% das linhas ferroviárias do país) e atingiu com suas linhas, 

quatro das cinco regiões do Brasil, fazendo ligação com Argentina, Uruguai e Bolívia. 

 Em meados de 1993, a malha da RFFSA apresentava uma extensão de 21.993 

quilômetros, atendendo a 17 estados e Distrito Federal, correspondendo a 73% das linhas 

formadoras do Sistema Ferroviário Nacional. 

Embora a história das ferrovias tenha quase 150 anos de existência no Brasil, a 

malha ferroviária em 1997 era de apenas 29.706 quilômetros. 

 Foi então que através do decreto nº. 473, de 10 de março de 1992, o Governo 

Federal incluiu a RFFSA no programa nacional de desestatização, instituído pela Lei 8.031, 

de 12 de abril de 1990, que tratava da privatização das empresas estatais, pois o governo 

alegou que a iniciativa privada seria mais competente para gerenciar tais empresas, uma vez 

que não havia recursos financeiros disponíveis para investimento nesse setor.  

 O modelo de desestatização adotado para a RFFSA tinha, principalmente, os 

objetivos de desonerar a União, motivar investimentos e aumentar a eficiência operacional. 

Por possuir uma vasta extensão territorial, tem-se difundido a utilização da 

ferrovia no Brasil. De acordo com a ANTF, o país possui uma rede ferroviária de pouco mais 

de 31 mil km de extensão e já chegou a possuir 37 mil km. Essa redução ocorreu, 

principalmente, devido à erradicação de ramais antieconômicos, nos tempos de RFFSA 

(1969-1984). 

Sabe-se que o transporte ferroviário pode ser tanto de passageiros, quanto de 

cargas, porém, no Brasil é mais usado para o transporte de cargas e são transportados 

principalmente, minérios, grãos, cimento e combustíveis.  

Após a desestatização da RFFSA (1992), o controle e fiscalização da malha 

ferroviária brasileira passaram a ser da ANTT (2002).  

Nos últimos tempos, baseado no Plano Nacional de Logística e Transporte – 

PNLT, o Governo Federal, por meio de investimentos do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC 1 e 2, tem difundido e incentivado esse meio de transporte. Acredita-se 

na ferrovia como principal forma de transporte de cargas, e, em relação ao transporte de 

passageiros, acredita-se, principalmente, na implantação de metrovias e trens de alta 

velocidade.  



9 
 

A segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento prevê um 

investimento de R$ 43,9 bilhões em ferrovias para expansão da malha em mais de 4,5 mil 

quilômetros, priorizando a construção de vias em bitola larga, entre os anos de 2011 e 2014. 

 

Quadro 1 – Operadores Logísticos. 

 
Fonte: ANTF (2007). 

 

4.2 Superestrutura Ferroviária 

 

A superestrutura das estradas de ferro é constituída pela via permanente, que está 

sujeita a ação de desgaste provocada pelos veículos e pelo tempo. Esta parte deve ser 

construída de modo a que possa ser renovada conforme se fizer necessário (BRINA, 1988). 

Para a construção da via permanente, faz-se necessário à utilização de trilhos, 

dormentes e lastro. Trilhos e fixações, em sua maior parte, são compostos siderúrgicos; os 

dormentes mais comumente utilizados são de madeira, concreto e aço, respectivamente; o 

lastro pode ser de terra, cascalho, escória, pedra britada ou seixo. Pode-se ainda, incorporar a 

estes três, a camada de sublastro, que terá papel fundamental no espraiamento e dissipação 

dos esforços gerados pelo material rodante, podendo, esta última camada, ser obtida por meio 
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da mistura de dois tipos de solo, ou a partir de material menos nobre que o utilizado no lastro, 

no caso da utilização de pedra britada para o lastro da via. 

A manutenção preventiva em uma via permanente deve ser rigorosamente 

executada para que estejam garantidas as melhores condições de operação. Nesta manutenção, 

devem ser contempladas: verificação das condições de uso, desgaste e durabilidade de 

dormentes e trilhos; verificação e reaperto de juntas das barras de trilho; lubrificação, ajustes e 

apertos necessários nos Aparelhos de Mudança de Via – AMV; verificação do estado e aperto 

das fixações; e por fim, principalmente deve ser verificada a bitola da via, bem como a 

superelevação em curvas, a fim de garantir uma operação sem acidentes, e com baixo risco 

para o material transportado. 

As dimensões da plataforma da estrada de ferro são fixadas por normas nacionais 

e internacionais e estão diretamente ligadas à bitola da via, bem como às tensões aplicadas 

sob o lastro e sublastro.  

A Figura 2 mostra o corte esquemático dos principais elementos que compõem a 

via férrea. 

 

Figura 2 – Elementos de via permanente. 

 
Fonte: PORTO (2006). 
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4.3 Dormentes 

 

Após breve histórico sobre as ferrovias, é importante tratar acerca da história dos 

dormentes. Os primeiros dormentes foram confeccionados em 1820 e eram feitos de blocos de 

pedras e usados em várias ferrovias americanas.  Com o passar do tempo, problemas causados 

por conta da elevada rigidez e da dificuldade para assegurar a manutenção da bitola fizeram 

com que a madeira substituísse a pedra.  

Na mesma época, meados de 1820, uma linha em Boston começou a usar os 

dormentes de madeira e por causa das inúmeras vantagens em relação à pedra, incentivou 

outras ferrovias a fazerem seu uso.  

Como a madeira era facilmente encontrada, inclusive próximo às ferrovias, os 

empresários da época não se preocuparam com a durabilidade, o que facilitou ainda mais a 

aceitação e difusão do produto entre os ferroviários.  

Os primeiros dormentes eram de pinho, cedro, carvalho e diversas outras 

madeiras, utilizados de forma mista, sem seleção e de acordo com a disponibilidade dos 

arbustos ao longo da ferrovia.  

No Brasil, atualmente, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

regula os requisitos e métodos para a produção e fornecimento dos dormentes de madeira, 

bem como o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) mas há, ainda, 

especificações na VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A., empresa pública 

federal, concessionária de serviço publico e vinculada ao Ministério dos Transportes; na 

CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) e na extinta RFFSA (Rede Ferroviária 

Federal S/A.). 

A Lei 4.797, de 20 de outubro de 1965, torna obrigatório o uso de madeiras 

preservadas pelas empresas concessionárias de serviço público e dá outras providências.  

Após o uso desenfreado da madeira, a sua escassez se tornou um problema e o 

desenvolvimento da tecnologia do concreto fez com que os dormentes começassem a ser 

produzidos desse material, que causa menor impacto ambiental, dentre outras vantagens. 

Portanto, os dormentes devem estar assentes transversalmente à via férrea e a 

definição dos mesmos foi retirada de BRINA (1988), “dormente é o elemento da 

superestrutura ferroviária que tem por função receber e transmitir ao lastro os esforços 

produzidos pelas cargas dos veículos, servindo de suporte para os trilhos, permitindo a sua 

fixação e mantendo invariável a distância entre eles (bitola). 
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Para cumprir essa finalidade, será necessário que: as suas dimensões, no 

comprimento e na largura, forneçam uma superfície de apoio suficiente para que a taxa de 

trabalho no lastro não ultrapasse certo limite; sua espessura lhe dê a necessária rigidez, 

permitindo, entretanto, alguma elasticidade; tenha suficiente resistência aos esforços; que 

tenha durabilidade; permita, com relativa facilidade, o nivelamento do lastro (socaria), na 

base; se oponha eficazmente aos deslocamentos longitudinais e transversais da via; e permita 

uma boa fixação do trilho, isto é, uma fixação firme, sem ser excessivamente rígida”. 

Com tudo que foi dito acima, é fatídico dizer que o dormente vem a ser um dos 

elementos fundamentais da superestrutura das vias ferroviárias. 

A fim de assegurar a estabilidade da via, é desejável que a base do dormente 

esteja apoiada sobre o lastro nas regiões sob os trilhos. Para o caso de dormente monobloco, 

isso é conseguindo por meio da vibração enérgica (socaria) do lastro sob esses apoios e 

deixando-se livre (sem socaria) pequena parte próximo às extremidades, bem como o vão 

central do dormente. Já para o caso de dormente bibloco, não se faz necessária essa 

preocupação, dado que a socaria deve ser executada exatamente abaixo dos bulbos de 

concreto deste dormente. A zona de socaria pode ser facilmente notada como a área 

sombreada logo abaixo dos dormentes, apresentados na Figura 2, acima. Essa zona varia de 

acordo com o material e o peso do dormente, a carga por roda, o espaçamento entre eixos dos 

dormentes, dentre outros parâmetros. 

 
Figura 3 – Dormente de concreto monobloco (concreto).      

 
Fonte: Autor (2012).                                                                                
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Figura 4 – Dormente bibloco (concreto). 

 
Fonte: Autor (2012). 

 

 As dimensões dos dormentes variam de acordo com a bitola, com a carga e as forças 

que o material rodante terá sobre os trilhos. Sendo os dormentes para bitola larga, mais 

robustos e maiores em comprimento do que os dormentes para a bitola métrica. 

 Podem ser separados em: dormente de uso geral, dormente para pontes, dormente de 

AMV, dormente de junta, dormente de terceiro trilho, e ainda, dormente para bitola mista. 

 A quantidade de dormentes indicada pelo projeto varia de acordo com o material 

utilizado e com o tipo de via a ser construída. Seu uso normalmente varia entre 1500 a 1900 

unidades por quilômetro de via. 

 

Tabela 1 – Dimensões dos dormentes de madeira serrada. 

Bitola (m) 
Largura (cm) Altura (cm) Comprimento (cm) 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Métrica - 1,0 m 22 24 16 17 200 230 

Normal- 1,435m 24 17 265 

Larga - 1,6m 24 17 280 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (1994). 

 

No Brasil, a fabricação de dormentes de madeira utiliza geralmente madeiras de 

lei, mais nobres e resistentes (como Aroeira, Faveiro, Jacarandá, Ipê, Angico e Maçaranduba) 
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ou madeiras tratadas, porém mais moles (Eucalipto e Pinho), atualmente, o dormente de 

Eucalipto é o mais difundido e utilizado, após tratamentos. O maior fator de degradação dos 

dormentes é o seu desgaste mecânico, e não o seu apodrecimento, por isso, a madeira nobre 

tem preferência sobre a madeira mais mole para fabricação de dormentes de vias férreas com 

elevada densidade de tráfego (FARIA, 2006). 

Atualmente, a maior parte da malha ferroviária brasileira, em torno de 32 mil 

quilômetros de extensão, está assentada sobre cerca de 60 milhões de dormentes, sendo 90% 

deles feitos com madeira nativa, como pode ser observada pelos dados apresentados na 

Tabela 1 e na Tabela 2, respectivamente sobre transporte de carga e de passageiros. A 

substituição anual de dormentes no Brasil situa-se em torno de 4,0 milhões de unidades, ou 

seja, 7,4% dos dormentes são renovados a cada ano (ASSAD, 2007). 
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Tabela 2 – Ferrovias de carga brasileiras. 

NOME DA FERROVIA EMPRESA RESPONSÁVEL ESTADO MALHA (KM) 

UNIDADES E TIPO DE 
MATERIAL DOS 
DORMENTES 
INSTALADOS 

1 
ALL - América Latina 

Logística (antiga ferrovia Sul 
Atlântico) 

América Latina Logística. 
Paraná, Santa Catarina e  

Rio Grande do Sul. 
7.225 (ou 20.495 

incluindo internacional). 
13.380.700 - maioria de 

madeira natural. 

2 
Transnordestina Logística 
(antiga CFN - Companha 
Ferroviária do Nordeste) 

CSN 
Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. 
4.238 - conectada a EFC, 

FCA e portos. 
7.848.776 - maioria de 

madeira natural. 

3 EFC - Estrada de Ferro Carajás Vale / VLI Pará e Maranhão. 892 1.486.964 - maioria de aço. 

4 
EFVM - Estrada de Ferro 

Vitória Minas 
Vale / VLI Minas Gerais e Espírito Santo. 

905 km e transporta 37% 
de toda a carga nacional. 

1.508.635 - mais de 50% de 
aço. 

5 
FTC - Ferrovia Tereza Cristina 

S.A. 
Interfinancepartners e Santa Lúcia 

Agroindústria e Comércio. 
Santa Catarina 164 

303.728 - maioria de 
madeira natural. 

6 
FCA - Ferrovia Centro 

Atlântica S.A. 
Vale / VLI. 

Goiás, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro,  
São Paulo e Distrito Federal. 

8093 - conectada a 
EFVM, MRS, CFN e 

portos. 

14.988.236 - maioria de 
madeira natural. 

7 
Ferroban - Ferrovias 
Bandeirantes S.A. 
 (antiga FEPASA) 

América Latina Logística. São Paulo 4186 7.752.472 - (n.d.). 

8 
Ferropar / Ferroeste - Estrada 

de Ferro do Paraná S.A. 
Governo Paraná e América Latina 

Logística. 
Paraná 248 

459.296 - maioria de 
madeira natural. 

9 
Ferronorte - Ferrovias Norte 

Brasil S.A. 
América Latina Logística. 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. 
e São Paulo. 

512 
948.224 - maioria de 

monobloco de concreto. 

10 MRS Logística 
Controlada pela MBR (Vale) 

Usiminas, Gerdau e CSN. 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 2481 

4.594.812 - 90% de 
madeira natural. 

11 Ferrovia Novoeste América Latina Logística. Mato Grosso do Sul e São Paulo. 1942 
3.596.584 - maioria de 

madeira natural. 

12 FNS - Ferrovia Norte Sul 
Valec - Engenharia, construção e 
ferrovias, vinculada ao Ministério 

dos Transportes. 
Maranhão e Tocantis. 226 

376742 - maioria de 
monobloco de concreto 

13 EFJ - Estrada de Ferro do Jarí. Governo federal Pará 70 129.640 (n.d.). 

14 
EFT - Estrada de Ferro do 

Trombetas. 
Empresa mineração Rio Norte S.A. Pará 35 64.820 (n.d.). 

15 
EFA - Estrada de Ferro do 

Amapá. 
MMX Logística do Amapá. Amapá 194 359.288 (n.d.) 

Total de km e unidades de dormentes nas ferrovias de carga. 31.411 57.798.917 
Fonte: SALLES, (2009).
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Tabela 3 – Ferrovias de passageiros brasileiras. 

Nome da ferrovia 
Empresa e Estado / 

Região 
Malha 
(km) 

Unidades e tipo de material 
dos dormentes instalados 

1 
CBTU - Companhia Brasileira de 

Trens Urbanos 

RJ, SP, RS, MG, PE, PB, 
BA, CE, AL, RN, DF e PI 

(capitais). 
206 

343.402 - madeira natural 
 (em substituição por 

concreto). 

2 Ramais: Guapimirim e Niterói 

Cia Estadual de 
Engenharia de 

Transportes e Logística, 
CENTRAL – RJ. 

92 153.364 - (n.d.) 

3 
Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos 
CPTM – SP. 253 421.751 (n.d.) 

4 
Empresa de Trens Urbanos de 

Porto Alegre 
TRENSURB – RS. 34 56.678 - maioria de concreto. 

5 
Estrada de Ferro de Campos do 

Jordão 

EFCJ - Pindamonhagaba 
e  

Campos do Jordão (SP). 
47 

78.349 - maioria de madeira 
natural. 

6 
Estrada de Ferro da Mineração Rio 

Norte 
EFMRN 35 58.345 - (n.d.) 

7 
Ramais: Deodoro, Japeri, Santa 
Cruz, Leopoldina (Saracuruna), 
Belford Roxo e Vila Inhomirim 

Supervia – RJ 225 
375.075 - (maioria de madeira 

e concreto) 

Total de km e unidades de dormentes nas ferrovias de carga 682,3 1.486.964 
Fonte: SALLES (2009). 

 

A diferença apresentada entre o Quadro 1 e as Tabelas 2 e 3 se dá pela 

diferenciação das metrovias e ferrovias de carga. Dado que a Associação Nacional dos 

Transportadores Ferroviários – ANTF é uma entidade civil sem fins lucrativos, e congrega 

parte das operadoras e concessionárias atuantes no Brasil, a análise feita por SALLES, aborda 

toda a malha ferroviária brasileira, portanto, aí está a diferença. 

As alternativas ao uso da madeira na dormentação de vias férreas são os 

dormentes de aço, ainda utilizado em pequena escala e o dormente de concreto, já utilizado 

em ferrovias mundo afora; ainda não consolidado, e em pequena escala de utilização, estão os 

dormentes de plástico, e acredita-se nessa opção, devido à possível utilização de materiais 

reciclados, bem como a considerável redução de passivos ambientais junto aos operadores 

logísticos que acreditam neste produto polimérico como redutor dos passivos ambientais 

gerados tanto pela fase de construção, quanto pela fase de operação das ferrovias. 

Como quinta e última opção, estuda-se a possibilidade da aplicação de dormentes 

de pneu em vias férreas. Ainda que a análise e os estudos desse produto estejam em fase 

embrionária, não se deve esquecer, nem menosprezá-lo, pois assim como o dormente de 

madeira plástica, o dormente de pneu pode vir a ser opção viável já que se faz como matéria-

prima o uso de material com elevado potencial poluente e toxicológico. 
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Abaixo, segue figura esquemática e representativa dos esforços aplicados por uma 

roda de composição sobre os componentes da superestrutura. 

 

    Figura 5 – Distribuição e espraiamento das tensões aplicadas pela roda. 

 
 Fonte: SELIG; WATERS, (1994). 

 

4.3.1 Dormentes de madeira 

 

Como dito anteriormente, a utilização dos dormentes de madeira vem desde o 

início do século 19, quando os dormentes de pedra passaram a ser substituídos pelos 

dormentes de madeira, tanto nas ferrovias americanas, quanto européias. 

Segundo Marzola (2004), estima-se que cerca de 2,6 bilhões de dormentes de 

madeira, de um total aproximado de três bilhões de unidades, em todo o mundo, sejam 

dormente de madeira, tornando-o assim, de longe, o mais utilizado. Estima-se, ainda, que 

desse total, cerca de 2 a 5% necessitem ser renovados a cada ano; ou seja, de 52 a 120 milhões 

de unidades por ano, em todo o mundo. 

A principal causa dessa vultuosidade se dá pela reunião de quase todos os 

requisitos e qualidades para que a madeira seja utilizada como principal matéria-prima para a 

obtenção de dormentes. Entretanto, devem ser utilizados certos tipos de madeira para 

obtenção do produto, evitando as madeiras de baixa densidade. Madeiras para obtenção de 

dormentes de melhor qualidade são: sucupira e aroeira, sabe-se que a extração e derrubada de 

aroeiras está proibida e protegida por leis ambientais, entretanto, dormentes com essas 
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madeiras chegam a durar cerca de 30 anos, devendo ser evitada a utilização de madeira 

“branca”, pois o tratamento para esta consome muito recurso humano, mecânico e ambiental, 

e ainda assim, mesmo após tratadas, não se indica o uso para ferrovias. 

A solução para a crescente escassez de madeira foi a extração em florestas 

plantadas, em sua maioria, de eucalipto, por apresentar crescimento rápido e ser uma madeira 

de alta densidade, com elevadas características resistentes quando utilizada como dormente 

ferroviário. As grandes ferrovias e suas concessionárias passaram então a providenciar seus 

próprios hortos florestais. 

Segundo a Especificação de Material de Via Permanente – EMVP, número 15 da 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, os índices físicos e mecânicos aceitáveis 

para a madeira tornar-se dormente de linha férrea são as seguintes: 

 

Tabela 4 – Índices físicos e mecânicos para madeira. 

Características específicas Unidade 
Índices mínimos 

Grupo I Grupo II 
Peso específico g/cm³ 0,75 0,6 
Dureza (D) kg/cm² 500 400 
Cisalhamento (C) kg/cm² 100 80 
Tração Normal (T) kg/cm² 75 50 
Fendilhamento (F) kg/cm² 9 7 
Grau de coesão - 3 2 
D + C + T + F - 850 650 

Fonte: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (2005). 

 

Segundo a tabela acima, os dormentes a serem obtidos com a madeira do grupo I, 

terão durabilidade maior, e serão utilizados obrigatoriamente sob a forma de dormentes 

especiais, podendo ser para AMV’s ou dormente para pontes e pontilhões. Já os dormentes 

obtidos a partir da madeira de grupo II, poderão ser utilizados em qualquer finalidade. 

As dimensões, ainda segundo a EMVP 15 da CBTU, falam que o dormente de 

madeira deve ter:  

 

Tabela 5 – Dimensão dos dormentes de madeira. 

Tipo de dormente 
Bitola 

(m) 
Comprimento 

(m) 
Largura 

(m) 
Altura 

(m) 

Dormente comum 1,60 2,80 0,24 0,17 
Dormente comum 1,00 2,00 0,22 0,16 
Dormente AMV 1,60 * 0,24 0,17 
Dormente AMV 1,00 * 0,22 0,16 
Dormente para pontilhões   * * * 
Fonte: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (2005). 
*Dimensões são variáveis de acordo com a solicitação de projeto e ordem de compra. 
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Ainda para as dimensões descritas acima, temos a tolerância de ±5cm para o 

comprimento, +2 e -1cm para a largura e ±1cm para a altura dos dormentes. Segue abaixo 

figura ilustrativa dos dormentes de madeira para bitola métrica, ou estreita, cuja abertura entre 

trilhos, da face interna de boleto a boleto dos trilhos vale um metro. 

 

Figura 6 – Dormente de madeira para bitola métrica 

 
Fonte: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (2005). 

 

Para a regulamentação do uso da madeira como matéria-prima principal para a 

confecção de dormentes, foram criadas as NBR 7511 e NBR 6966 que especifica qualidade, 

dimensão e tolerância da madeira. Além disso, cada empresa concessionária ou órgão público, 

possui seus padrões, requisições e obrigações para o fornecimento do dormente de madeira. 

A vida útil de uma madeira não tratada para o uso como dormente, gira em torno 

de 5 a 10 anos, com isso, indica-se o tratamento com fungicidas e inseticidas, a fim de evitar o 

apodrecimento precoce do elemento. Para esse tratamento existem dois tipos de preservativos 

de madeira, os hidrossolúveis e os oleosos. Dentre os oleosos, o mais eficaz e mundialmente 

difundido, porém com alto teor toxicológico, é o creosoto (produto oriundo do beneficiamento 

do petróleo), substância que acabará por proteger o dormente contra a umidade e contra a 

corrosão. Outro preservativo oleoso, e ainda com maior poder toxicológico é o 

pentaclorofenol. Esse tratamento é realizado em autoclave, e dá aos dormentes tratados cor 

negra e cheiro forte. Para o caso dos preservativos hidrossolúveis, o uso dele torna-se 

limitado, pois o preservativo pode ser lixiviado com a presença de água, ou quando submetido 

à exposição de chuva e umidade elevada. 
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Dentre algumas vantagens sobre a utilização do dormente de madeira, podemos 

citar entre suas vantagens comparativas que ele é bom isolante elétrico quando seco; permite 

ajuste e correção da bitola quando instalado, além de propiciar manutenção corretiva sem 

prejudicar o tráfego das composições; possui boa resistência lateral; e, além disso, é 

reutilizável quando aplicado o tarugamento (preenchimento de furos pré-existentes), e 

reaproveitável sob diversas formas, que não sejam na ferrovia. 

Sobre as desvantagens acerca da utilização desse material, podemos citar que 

possui vida útil menor que os outros dormentes existentes no mercado; é combustível, libera 

gases e absorve óxidos ferrosos dos trilhos; a reciclagem do dormente de madeira é inviável 

devido aos tratamentos pelos quais a madeira passa; e possui também alta toxicidade para o 

meio ambiente e trabalhadores, chega a contaminar solos e lençol freático. 

 

 Figura 7 – Dormentes de madeira. 

 
 Fonte: Kaska Madeira®. 

 

4.3.2  Dormentes de concreto 

 

Segundo Bastos (1999), após o desenvolvimento e a concorrência de outros meios 

de transporte, a escassez e o preço elevado das madeiras nobres, menor durabilidade e maior 

necessidade de manutenção e, principalmente, com o surgimento do concreto protendido após 

a 2ª Guerra Mundial, países da Europa começaram a substituir os dormentes de madeira pelos 

dormentes de concreto.  
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Atualmente, para estender a vida útil dos componentes da via, aumentar os ciclos 

de manutenção, aumentar as cargas por eixo e, principalmente, baixar os custos referentes à 

manutenção, as ferrovias vêm aplicando os dormentes de concreto de forma mais difundida, 

devido principalmente às propriedades resistentes do dormente de concreto, bem como a sua 

durabilidade, estimada em 50 anos. 

Pode ser do tipo monobloco, misto ou bibloco e polibloco. O primeiro é composto 

por uma única peça monolítica, com armadura capaz de resistir aos esforços solicitantes, já o 

segundo é composto por uma chapa metálica que liga dois bulbos de concreto nas 

extremidades, e por fim, o polibloco, constituído por dois blocos unidos por um bloco 

intermediário, também em concreto. O peso varia de acordo com o tipo de dormente 

empregado, se monobloco, bibloco ou polibloco. Para o caso dos dormentes bibloco de 

concreto armado, segundo a EMVP 17, o dormente não deverá ter massa maior que 270kg,  e 

para o caso do dormente monobloco, segundo a EMVP 10, não deverá exceder os 385kg. 

Ainda, pode-se dizer que os dormentes podem ser de concreto armado, com ou 

sem protensão. Os ensaios para a ruptura dos corpos-de-prova gerados antes da concretagem 

devem obedecer ao que rege a NBR 5739, cuja velocidade de avanço de aplicação da carga 

será de 0,1MPa/s. Segundo a EMVP 17, da CBTU o concreto não deverá ter resistência 

inferior a 45MPA, quando rompido aos 28 dias de idade. 

 

Figura 8 – Dormente de concreto – monobloco. 

 
Fonte: Autor (2012). 
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Figura 9 – Dormente de concreto – bibloco. 

 
Fonte: Autor (2012). 

 

Figura 10 – Dormente de concreto – polibloco. 

 
Fonte: BRINA (1988). 

 

Dentre as vantagens que o dormente de concreto apresenta quando utilizado, 

podemos dizer que ele é inerte e não tóxico; é incombustível; possui vida útil elevada, talvez a 

maior dentre todos os tipos, cerca de 50 anos; garante à via uma menor trabalhabilidade; 

devido ao seu peso e volume; e dá a linha permanente um menor índice de manutenção para 

correção de bitola. 

Apresenta ainda algumas desvantagens, dentre elas podemos citar o seu peso em 

massa, para o dormente monobloco, apresenta, em média, cerca de 330 kg e acaba por 

dificultar sua instalação e manutenção; não suporta o tráfego dos vagões sobre sua superfície, 

quando houver descarrilamento da composição; é permeável; não é reutilizável, porém 

reciclável e dificilmente se adequa a outro uso, portanto, gera alto índice de resíduos.  
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4.3.3 Dormentes de Aço 

 

A primeira indústria de ferro apareceu em Cáucaso, em 1.700 A.C., entre o hititas. 

O minério de ferro aparecia na terra em pequenas pedras.  Os hititas aqueciam o minério e o 

carvão mineral junto ao carvão vegetal a fim de obter uma massa pastosa. Após a utilização 

do ferro ser difundida, a técnica é cada vez mais aperfeiçoada, originando-se um ferro com 

menor teor de carbono, o aço.  

Para sua produção a partir do ferro-gusa, é preciso que se retire dele parte do 

carbono e outros elementos, em estado de fusão.  

O dormente de aço começou a ser fabricado na Alemanha em 1891 e era 

comercializado para vários países.  

Com o início da Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), praticamente todas as 

indústrias siderúrgicas passaram a produzir canhões e outras armas, deixando de fabricar os 

dormentes de aço, com isso houve declínio e retardo no crescimento e difusão do produto. 

Segundo MARZOLA (2004), o dormente de aço que possui melhor desempenho 

em ferrovias é o que possui forma de U invertido, curvado nas extremidades, de forma a 

facilitar a fixação dos trilhos e resistir aos deslocamentos transversais da via. Seu uso não é 

muito difundido, pois o material é condutor de eletricidade, e suas propriedades resistentes 

são menores frente aos dormentes de madeira e concreto.  

Seu formato em U invertido facilita o transporte, já que, tanto em massa, quanto 

em volume, torna-se mais econômico, pois é obtido através de um material mais leve e esse 

formato facilita o encaixe de um dormente sobre o outro, tornando o transporte deste mais 

viável dentre os outros. Este produto pesa aproximadamente 70 kg.  

O aço possui um menor custo no assentamento na linha férrea, menor custo de 

reparação ou substituição de dormentes, maior vida útil em comparação com os outros 

materiais, além de ser reciclável e imune ao ataque de fungos e ao risco de incêndios, por não 

ser um material combustível.  

Para um quilômetro de ferrovia, com dormentes de madeira, é necessário o corte 

de aproximadamente 370 árvores. Ecologicamente, o dormente de aço é muito melhor, em 

relação ao uso da madeira.  

Por ser muito leve, o dormente de aço não deve ser usado em linhas que tenham 

passagem de tráfego pesado, faz muito barulho e é bom condutor de eletricidade, o que pode 

comprometer a segurança do transporte, por dificultar o isolamento elétrico na sinalização.  

 



24 
 

Figura 11 – Vistas longitudinal e superior do dormente de aço. 

 
Fonte: BRINA (1988). 

 

Das grandes vantagens do dormente de aço, podemos citar duas como principais: 

a sua leveza, e o baixo preço para aquisição e instalação. Como já foi dito, podemos citar que 

o aço é reciclável, possui vida útil elevada quando protegido da oxidação; é incombustível; 

inerte e não tóxico; e, dá uma grande facilidade para o transporte, devido à relação peso x 

volume. 

Sobre as desvantagens, podemos dizer que o dormente de aço não se opõe às 

deformações da via, nem às variações de bitola; apresenta solidariedade à via e não é isolante; 

substituição dificultada devido à sua geometria e ao peso da brita aderida (apresenta zona de 

socaria maior que a dos outros dormentes); não permite repregação, ou seja, quando apresenta 

folga nas fixações, deve ser substituído. 

Por fim, podemos dizer que seu uso e preço estão relacionados ao mercado 

siderúrgico de cada país. No Brasil, está restrito e limitado, apesar de este exportar mais de 

50% de sua produção de aço. Atualmente, com a valorização do aço, os dormentes deste tipo 

tornaram-se proibitivos no que se diz respeito ao preço praticado nacionalmente. 

 

4.3.4 Dormentes Poliméricos 

 

O Plástico surgiu em 1860 quando o inglês Alexandre Parkers começou a estudar 

um material chamado nitrato de celulosa, uma resina sólida, flexível e resistente à água, que 

pode ser considerado seu antecessor.    
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Após aperfeiçoamento do material e adequação as necessidades que foram 

surgindo a partir de então, dentre elas a principal é a preservação ambiental, começou a ser 

fabricado no Brasil, pela empresa Wisewood, a madeira plástica a partir de lixos residuais. A 

VALE já começou a fazer testes sobre o uso dos dormentes poliméricos, apesar da utilização 

em ferrovias brasileiras ainda não estar difundida, nem consolidada. Será abordada, no 

decorrer deste trabalho, a desmistificação e as principais vantagens e desvantagens, técnicas e 

econômicas, a respeito desse produto.  

Resistente ao sol, frio e maresia, a madeira plástica tem, em média, meio século 

de vida com pouco desgaste, uma vez que o material é impermeável, fácil de limpar e 

manusear. Além de apresentar maior durabilidade e não requerer o uso de pesticidas é, 

também, moldável e impermeável. A aparência é semelhante a da madeira, pois é, também, de 

cor escura. Pesa, em média, 120kg, podendo ser considerado leve e tem uma aderência ao 

material no qual está inserido, por serem feitas reentrâncias em sua superfície, o que não pode 

ser feito no caso da madeira. 

Para fazer a madeira plástica é preciso, antes de tudo, da matéria prima, que pode 

ser encontrada em inúmeros objetos, tais como garrafas PET, embalagens e sacos plásticos. A 

depender da aplicação que aquela madeira terá, serão adicionados cargas e aditivos – como a 

madeira natural ou a fibra de côco – para que se chegue à propriedade desejada. 

Em seguida, esse lixo plástico passa por um processo no qual é moído, lavado e 

secado. Depois de seco, ele vai para uma máquina que o amolece, permitindo que seja 

moldado nos mais diversos formatos. Quando resfriada, a madeira plástica já estará pronta e 

modelada. 

Por ser feita de plástico, a madeira polimérica ainda tem a vantagem de poder ser 

moldada em qualquer formato, desde uma moldura de quadro até uma cadeira inteira. Ela 

também pode ser serrada, aparafusada ou cortada como a madeira natural. 

Os problemas causados pelo plástico não são novidade e a lista de benefícios da 

madeira feita com esse material é longa, começando pela retirada desses objetos dos lixões de 

todo o mundo. Os sacos plásticos existentes nos aterros sanitários contamina o solo, impedem 

a passagem da água até os lençóis freáticos e reduzem a vida útil desses locais. 

Os que chegam ao mar aberto provocam a morte de seres de vida marinha. Ele 

ainda pode se depositar no fundo dos mares, sufocando os plânctons, impedindo a entrada de 

oxigênio e prejudicando, profundamente, a base alimentar dos oceanos. 

Ao retirar esses materiais do lixo e dar-lhes outra serventia, também é possível 

contribuir com a criação de diversos empregos, direta e indiretamente, e com a geração de 
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renda para toda uma comunidade. São catadores, lavadores, moedores, pesquisadores e 

diversos outros profissionais ligados ao desenvolvimento e processamento do produto. 

Empresas, como a Wisewood, já citada anteriormente, Cogumelo e EcologyPlastic, já se 

especializaram na produção e venda de produtos confeccionados a partir do uso da madeira 

plástica. 

Outro problema comum às madeiras tradicionais, é o fato delas estarem propensas 

ao apodrecimento. Isso pode ser evitado com a aquisição da madeira plástica, que não está 

sujeita a se deteriorar dessa forma, pois não é possível, por causa do próprio material, o 

desenvolvimento de seres que causem esse apodrecimento, como ocorre na madeira, por 

exemplo. 

Por fim, ao utilizar materiais alternativos para confeccionar produtos em 

detrimento de materiais vindo diretamente do ecossistema, o meio ambiente equilibrado, 

direito constitucionalmente assegurado, estará sendo preservado.  

 

Figura 12 – Vistas dormente polimérico. 

 
Fonte: Wisewood®. 
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Figura 13 – Dormente polimérico aplicado. 

 
Fonte: Companhia Brasileira de Trens Urbanos / Sindicato dos Trabalhadores da UNICAMP (2010). 

 

Dentre as vantagens acerca da utilização do dormente de madeira plástica, ou 

dormente polimérico, podemos citar que o mesmo é bom isolante elétrico; possui 

propriedades resistentes semelhantes aos de madeira; apresentam boa resistência lateral; além 

destas, a grande vantagem é que este elemento é totalmente reciclável, dado que é obtido a 

partir da extrusão de plástico com fibra de vidro. Sua durabilidade, fornecida pelo setor 

comercial da Ecology plastic, gira em torno de 20 anos, quando não diminuídas as seções, ou 

o surgimento de trincas ou rasgos, que possam levar à falha, ou ruptura do material. 

Dentre as desvantagens sobre a utilização desse material nas ferrovias brasileiras, 

o maior impeditivo é o alto custo de produção, que gira em torno de 305 reais, e o preço de 

venda, 350 reais; segundo estudos do GPAA – Via permanente da CBTU, outra desvantagem 

é que a utilização dos componentes metálicos aplicados na madeira, juntamente com as 

ferramentas usualmente conhecidas, levam a uma falha precoce do material. 

 

4.3.5 Dormente de Pneu 

 

A expansão do transporte rodoviário e a utilização dos pneus de borracha trazem 

consigo o problema da destinação destes ao fim de sua vida útil. No Brasil, em 2003 a 

produção foi de mais de quarenta e nove milhões de unidades, sendo trinta e quatro por cento 
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para exportação, vinte e dois para montadoras e quarenta e quatro para reposição, e a 

estimativa é que quase metade dessa produção é descartada anualmente. Além da produção 

interna, o país é consumidor de pneus usados importados, principalmente, da União Européia, 

que até antes de 1999 vendia cerca de dois milhões de pneus usados por ano no Brasil 

(BONENTE, 2006) 

A utilização de pneus na fabricação de dormentes é um projeto de pesquisa em 

desenvolvimento pela COPPE/UFRJ.  

A primeira etapa da produção consiste na separação da banda de rodagem do 

pneu, a fim de obtermos lâminas retangulares a serem furadas para passagem do rebite, 

empilhadas e comprimidas até atingir a altura mínima de 17cm. Entre cada uma das camadas, 

é aplicado adesivo especial. Essa etapa de conformação e montagem tende a ser executada de 

forma artesanal, com o intuito de gerar empregos. 

Após essa montagem, o dormente será coroado com a chapa de aço, que tem a 

finalidade de suportar a placa de apoio. Finalmente, para a obtenção de um bloco monolítico, 

o conjunto deverá passar por um processo de vulcanização. 

Não aprofundaremos o estudo de viabilidade técnica e econômica acerca deste 

produto, pois não se obteve informações precisas quanto à sua viabilidade tanto de produção e 

fabricação, quanto utilização, já que o mesmo ainda está em fase de formatação e análise 

laboratorial, como mostra a Tabela 6. 
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Tabela 6 – Resumo análise técnica dos dormentes. 

Característica Madeira Concreto Aço Plástico 
 
• Peso (kg) 

80-100 330 70 120 

• Material reciclável? 
Sim, caso não seja madeira 
tratada. 

Sim Sim Sim 

 
• Apresenta risco de incêndio? 

Sim Não Não Sim 

• Pode ser atacado por fungos e 
microorganismos? 

Sim, mesmo com o tratamento, 
ainda apresenta risco de ataque. 

Não Não Não 

 
• Há perda no descarrilamento? 

Não Sim Sim Não 

 
• Apresenta tráfego ruidoso? 

Não Não Sim Não 

• Há necessidade de tratamento químico? 

Para a utilização de madeira 
nobre, ou do grupo I, não. Para 
madeira mole, ou pertencente 
ao grupo II, sim. 

Não Sim Não 

 
• É condutor de eletricidade? 

Não Não Sim Não 

 
• Lastro necessário para aplicação do 

elemento? 

30 cm de lastro abaixo do 
dormente. 

30 cm de lastro abaixo do 
dormente. 

30 cm de lastro, mais 60cm de 
lastro adicional (por ser 
elemento vazado). 

30 cm de lastro abaixo do 
dormente 

• Sistema de fixação e manutenção? Simples 

Devido ao peso maior que 
outros, dificulta o manuseio, 
tornando a manutenção mais 
lenta, consequentemente mais 
cara. 

Solicita fixação elástica, pois a 
rígida solidariza com trilho e dá 
deformações vultuosas na 
linha. 

Simples, mas tem apresentado 
falha no uso das máquinas e 
tirefões usuais. 

• Resistência e estabilidade 

Boa resistência lateral; 
funciona bem em curvas; 
suporta grande tensão, 
resistente a elevadas cargas por 
eixo; oferece maior 
estabilidade à linha, não racha, 
não trinca, preserva o material 
rodante e a geometria da via. 

Excessiva rigidez e menor 
resistência aos impactos 
podendo trincar; transfere toda 
a força recebida para o lastro; 
seu maior peso oferece maior 
resistência para a via. 

Elevada rigidez dificulta a 
fixação do trilho; via menos 
estável devido ao seu menor 
peso. 

Similar ou superior à madeira. 

Fonte: SALLES (2009). 
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Tabela 6 – Resumo análise técnica dos dormentes (continuação). 

Característica Madeira Concreto Aço Plástico 

• Desempenho 

Bom para vias com elevado 
índice de tráfego anual e 
transporte de carga pesada; 
com traçado sinuoso; e 
próximas a grandes centros 
urbanos. 

 
Bom para vias com grande 
fluxo de passageiros , com 
velocidade operacional e 
geometria da via mais 
uniformes, seu uso resulta em 
rolamento mais suave e seguro, 
dando maior conforto aos 
usuários. Em vias de carga seu 
uso se faz indicado para trechos 
com velocidade operacional 
constante, que se deseje 
agilidade e fluidez na operação, 
com baixo índice de 
manutenção. 
 

Indicado para túneis, pois a 
substituição por oxidação é 
menos frequente; inadequado 
para vias com operação acima 
de 100km/h pois não se presta 
ao amortecimento dos esforços 
rodantes, e seu uso dá alto 
índice de ruídos e solidariedade 
ao material rodante e trilhos. 
Não é bom para ambientes cuja 
degradação por oxidação possa 
afetar a operação das vias. 

Bom para locais com grandes 
variações climáticas e 
próximos ao mar; impermeável 
à agua e efeitos biológicos. 

• Atuais dificuldades de mercado? 

Redução da oferta; queda na 
qualidade do produto e da 
madeira; tratamento oneroso e 
com geração de resíduos. 

 
Alto custo de produção, devido 
à necessidade de material 
britado deboa qualidade e 
armadura densa. Alto custo 
para o transporte, devido o seu 
peso. 
 

Gasto adicional com 
isolamento elétrico (existem 
casos de insucesso, bem com 
baixa durabilidade); requer 
material de alta qualidade para 
a obtenção do dormente. 

Não se pode afirmar ainda 
quanto à frequência do 
fornecimento, por ser obtido 
em extrusão, garante-se a 
uniformidade e a qualidade do 
produto. Em fase de P&D. 

Fonte: SALLES (2009). 
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5 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada no presente trabalho buscou avaliar, por meio de revisão 

bibliográfica e da análise quanto ao custo de aquisição, durabilidade estimada e captação de 

custos e preço de mercado dos produtos, a aplicação de cada um dos tipos de dormente 

estudados, no intuito de serem aplicados ao Estado do Ceará.  

A revisão bibliográfica apresentou a evolução do uso dos dormentes no Brasil, 

destacando dentre as ferramentas de controle de custos e geratriz de preços, a tabela de custos 

elaborada pela Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado do Ceará – SEINFRA na 

seção referente à implantação e conservação de metrovias e ferrovias.  

Os preços analisados que não estão contemplados na Tabela 019a da SEINFRA 

foram obtidos, principalmente, em órgãos similares ou por meio de informações com 

fabricantes, ou distribuidores dos produtos. 

 

5.1 Coleta de dados 

 

A SEINFRA–CE possui um sistema interno que gera composições de preço 

unitário com coeficientes de produtividade e valores de mercado, permitindo o 

acompanhamento e atualização de preço, tanto de serviços, quanto de insumos. Acessando o 

site da SEINFRA, os usuários podem obter todas as informações acerca dos preços, 

composições e materiais utilizados, bem como realizar download das tabelas cadastradas.  

Dados que não foram obtidos pela Tabela de Custos 019a, disponibilizada no 

portal da SEINFRA, foram obtidos junto às empresas responsáveis pela distribuição e 

fabricação, ou ainda com o auxílio de documentos emitidos pela VALEC, CBTU ou órgão 

similar, admitindo sempre que sejam de procedência confiável. 

 

5.2 Processo de análise de dados 

 

Quatro critérios foram definidos para o processo de avaliação da aplicação dos 

dormentes em linhas férreas, são eles: 

• Durabilidade do material, obtida junto aos fabricantes, ou em documentos 

com assertivas sobre o tema; 
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• Custo de aquisição do dormente, bem como sua vida útil ao longo de sua 

utilização; 

• Critérios de avaliação e aplicação, com atribuição de notas para cada um dos 

dormentes; 

• Custo de implantação dos dormentes, adotando um quilômetro tipo. 

 

Para a análise das informações, inicialmente utilizou-se o software Microsoft 

Excel. 
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6 ANÁLISE COMPARATIVA ACERCA DO USO 

 
6.1 Quantidade 

 
No intuito de compararmos os tipos de dormente abordados acima, podemos dizer 

que a comparação da forma mais primária que a principal variação se dará pela quantidade de 

dormentes aplicados em um quilômetro de via férrea. 

Essa quantidade varia de acordo com o material aplicado e com as propriedades 

resistentes. 

 
Tabela 7 – Uso de dormentes pro km de ferrovia (bitola de 1,60m). 

Tipo de dormente Madeira Concreto Aço Plástico 
Dormentes por quilômetro 1852 1667 1667 1852 

Fonte: SALES (2009). 

 

6.2 Critérios para avaliação e atribuição de notas 

 
Para facilitarmos esta análise, assim como MARZOLA (2004), abordaremos 

alguns critérios, atribuindo notas para estes critérios, de acordo com a experiência de 

profissionais atuantes na área, dados obtidos juntamente com concessionárias e operadoras 

logísticas e, por fim, dados obtidos com os fabricantes de dormentes. 

Os critérios a serem avaliados são: 

• Confiabilidade: garantia que durante a utilização da via permanente, a 

viagem não será interrompida por falha de dormentes; 

• Segurança: menor risco de ocasionar um acidente ou falha de qualquer 

natureza, tornando as condições de operação mais seguras; 

• Reutilização: capacidade de ser reutilizado após, desmontado, ou totalmente 

reciclado; 

• Vida útil: duração estimada do componente no exercício de sua função; 

• Manutenção da Via: facilidade de instalação e manutenção do componente 

na via, ainda se necessita de equipamentos específicos para a manutenção 

no elemento, sem gerar falhas nos mesmos; 

• Isolação elétrica: capacidade de suportar diferenças de potencial elétrico 

entre os trilhos, sem danificar qualquer componente; 

• Toxicidade: será atribuída nota quanto à capacidade de não agredir ao meio 

ambiente quando do seu uso, em condições normais e adversas; 
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• Impermeabilização: será atribuída nota para a capacidade de não-absorção 

de água e líquidos, bem como sua proteção contra agentes biológicos; 

• Resistência lateral: capacidade de resistir a efeitos laterais; 

• Resistência à fadiga: capacidade do material retornar ao estado inicial ao 

longo da operação da via impactará nos custos de manutenção preventiva e 

corretiva; 

• Elasticidade das fixações: capacidade do material manter as fixações do 

sistema dormente/trilho consolidadas e elásticas, sem que haja necessidade 

de substituição do dormente ou das fixações por desplacamento, fissuração 

ou quebra de tirefãos, parafusos ou afins; 

• Disponibilidade no mercado: caso haja necessidade de substituição do 

elemento, avalia a capacidade de o elemento ser encontrado em larga escala 

no mercado brasileiro; 

• Preço: será atribuída nota quanto ao preço de aquisição do dormente no 

mercado nacional. 

 

O sistema de atribuição de notas se dará com a premissa de que a nota mínima é 

igual a 1,0 e a nota máxima igual a 4,0. Quando os produtos em comparação obtiverem 

características similares, será atribuída a mesma nota. Dessa forma, teremos embasamento 

para analisar o tipo de dormente que melhor se encaixa na realidade brasileira, com ênfase ao 

Estado do Ceará. 

 

  Tabela 8 – Pontuação para dormentes, a partir do material. 

Critérios avaliados 
Material de origem do dormente 

Madeira Aço Concreto Plástico 
Confiabilidade / Segurança 4 2 3 3 
Reutilização 2 4 1 3 
Vida útil 1 3 4 2 
Manutenção da via 4 1 3 0 
Isolação elétrica 2 1 4 4 
Toxicidade 1 2 4 4 
Impermeabilização 1 3 2 4 
Resistência lateral 4 1 3 4 
Resistência à fadiga 3 1 4 3 
Elasticidade das fixações 3 1 4 2 
Disponibilidade no mercado 4 2 3 1 
Preço 4 2 3 1 

Pontuação final 
33 23 38 31 

23,57% 16,43% 27,14% 22,14% 
  Fonte: Autor (2012). 
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6.3 Custo de aquisição anual dos dormentes 

 

A análise feita a partir do custo do material implica diretamente no custo/ano de 

aquisição dos dormentes. É uma simples divisão do preço de aquisição pela durabilidade 

estimada do produto. 

 
Tabela 9 – Preço anual dos dormentes. 

Tipo de dormente Madeira Concreto Aço Plástico 

Vida útil (anos) - (1) 15 50 40 20² 
Preço (R$) - (2) 150,00¹ 248,00¹ 240³ 350,00² 

Preço anual (R$) - (2)/(1) 10,00 6,20 - 4,96 6,00 17,5 

Fonte: SALLES, 2009.  
Fonte de preço e/ou durabilidade: 
(1): SEINFRA, tabela 019A, 2012; 
(2): ECOLOGY PLASTIC, 2012 e  
(3): http://www.santosmodal.com.br/conteudo.php?codigo=5835, 2012. 

 

6.4 Aplicação dos materiais para um quilômetro de ferrovia 

 

Admitindo-se um quilômetro qualquer de ferrovia, apenas para o material de 

superestrutura, obtém-se facilmente o custo por ano para instalação e operação de quilômetro. 

Só então, poderemos analisar o custo real por ano, diferenciado para cada 

elemento. 

A análise é apenas para o material de superestrutura, pois caso haja diferença nas 

aplicações do sublastro, não está contemplada neste trabalho. 
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Tabela 10 – Custos para implantação para um quilômetro de ferrovia. 

Material aplicado ou Serviço  Unid Qtde 
Preço Unitário 

(R$) 
Madeira (R$) 

Concreto (R$) 
Aço (R$) Plástico (R$) 

Monobloco Bi-bloco 

Trilho TR 45 ton 45 
               

4.192,92  
         

188.681,40  
             

188.681,40  
             

188.681,40  
             

188.681,40  
            

188.681,40  
Dormente de Madeira tratada (Fonte: Tabela 
019A) 

km 1852 
                   

150,00  
         

277.800,00  
        

Dormente Monobloco de Concreto (Fonte: 
Tabela 019A) 

und 1667 
                   

248,00  
  

             
413.416,00  

      

Dormente Bi-bloco de Concreto (Fonte: 
Tabela 019A) 

und 1667 
                   

173,80  
    

             
289.724,60  

    

Dormente de Aço und 1667 
                   

240,00  
      

             
400.080,00  

  

Dormente de Plástico und 1852 
                   

350,00  
        

            
648.200,00  

Placa de apoio (Fonte: Tabela 019A) und 2 
                     

30,44  
         

112.749,76  
      

            
112.749,76  

Tirefões (fixação rígida) (Fonte: Tabela 
019A) 

und 4 
                        

4,14  
           

30.669,12  
      

              
30.669,12  

Palmilha amortecedora (VALEC) und 2 
                        

2,99  
  

                 
9.968,66  

                 
9.968,66  

                 
9.968,66  

  

Fixação para dormente conc. Monobloco  
(Fonte: Tabela 019A) 

conjunto 1 
                   

125,41  
  

             
209.058,47  

      

Fixação para dormente conc. Bibloco  (Fonte: 
Tabela 019A) 

conjunto 1 
                   

146,10  
    

             
243.548,70  

    

Fixação para dormente aço (preço sugerido) conjunto 1 
                   

250,00  
      

             
416.750,00  

  

Montagem da grade ferroviária (Fonte: Edital 
METROFOR) 

km 1 
           

136.860,00  
         

136.860,00  
        

Montagem da grade ferroviária (Fonte: Edital 
METROFOR) 

km 1 
           

136.860,00  
  

             
136.860,00  

             
136.860,00  

    

Montagem da grade (Fonte: Edital 
METROFOR) 

km 1 
           

136.860,00  
      

             
136.860,00  
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Material aplicado ou Serviço  Unid Qtde 
Preço Unitário 

(R$) 
Madeira (R$) 

Concreto (R$) 
Aço (R$) Plástico (R$) 

Monobloco Bi-bloco 

Montagem da grade ferroviária (Fonte: Edital 
METROFOR) 

km 1 
           

136.860,00  
        

            
136.860,00  

Lastro de brita m³/km 1030 
                     

78,55  
           

80.906,50  
               

80.906,50  
               

80.906,50  
               

80.906,50  
              

80.906,50  

Adicional lastro de brita m³/km 1270 
                     

78,55  
      

               
99.758,50  

  

Lastramento manual da via sem fornecimento 
do material 

m³ 1030 
                        

4,55  
              

4.686,50  
                 

4.686,50  
                 

4.686,50  
               

10.465,00  
                 

4.686,50  

Transporte de trilho ton 45 
                     

21,33  
                 

959,85  
                     

959,85  
                     

959,85  
                     

959,85  
                    

959,85  

Carga e descarga dormente de madeira und 1852 
                        

3,06  
              

5.667,12  
      

                 
5.667,12  

Carga e descarga dormente de concreto und 1667 
                        

4,54  
  

                 
7.575,51  

                 
7.575,51  

    

Nivelamento e alinhamento contínuo com 
máquina socadora-alinhadora-niveladora 
automática pesada (Fonte: Edital 
METROFOR) 

km 1 
             

51.127,49  
           

51.127,49  
               

51.127,49  
               

51.127,49  
               

51.127,49  
              

51.127,49  

Total 
         
890.107,74  

         
1.103.240,38  

         
1.014.039,21  

         
1.395.557,40  

        
1.260.507,74  

Aquisição dormente por quilômetro 
         
277.800,00  

             
413.416,00  

             
289.724,60  

             
400.080,00  

            
648.200,00  

Vida útil estimada 
                          

15  
                             

50  
                             

50  
                             

40  
                             

20  

Custo anual dormente por km 
           
18.520,00  

                 
8.268,32  

                 
5.794,49  

               
10.002,00  

              
32.410,00  
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7 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

7.1 Conclusões obtidas após análise 

 

Após apresentação dos dados obtidos quando das consultas bibliográficas e de 

mercado, pode-se notar que o dormente de madeira é o mais difundido mundialmente, com 

menor preço de aquisição e menor custo de produção, apesar das desvantagens ao meio 

ambiente que sua confecção proporciona. 

O dormente de concreto, mesmo com todas suas desvantagens quanto ao peso, 

custo de transporte e alto preço de aquisição, ainda apresenta grandes vantagens, tamanha sua 

durabilidade e resistência aos esforços solicitantes da via. 

O dormente de aço, devido à sua leveza, facilita o transporte, mas em 

compensação, acaba por absorver muito pouco dos esforços das composições de carga, 

aumentando o custo de manutenção, o volume de brita e o reforço em camadas de sublastro. 

Já o dormente de plástico, que se acreditava ser um produto que atendesse às 

solicitações do mercado, deixa a desejar no quesito preço de aquisição. Devido ao fato de não 

ser um produto difundido, de preço elevado, acaba encarecendo a construção da via. Ainda, 

segundo o Grupo Permanente de Autoajuda na Área de Manutenção Ferroviária – GPAA- 

Manutenção da CBTU, o dormente de plástico apresenta restrição quanto ao levantamento do 

dormente pela cabeça juntamente com os trilhos, o que causa uma deformação na via 

permanente. Ainda não se tem embasamento para tratar sobre a fixação com prego de linha e 

como reutilizá-las. 

Sobre o dormente de pneu, nada pode ainda ser afirmado com propriedade, pois 

não há indícios da utilização dos mesmos em linhas permanentes, bem como a análise e testes 

por meio de dados de carregamento, arrancamento pelas fixações e outros testes, tanto 

laboratoriais, quanto testes em campo para torná-lo viável. 

 

7.2 Recomendações 

 

Grande parte das solicitações técnicas, deve-se a não existência de uma Norma 

Brasileira, regulamentada pela ABNT que trate o uso de dormentes de plástico na Via 

Permanente, bem como sua fabricação.  
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Acredita-se, inclusive, que a não difusão do produto polimérico no mercado 

brasileiro dá-se, principalmente, devido à não disseminação dos estudos e análises elaborados 

quando da utilização deste. Sugere-se que para a adoção em larga escala deste produto no 

mercado, sejam elaboradas mais testes, bem como a aprovação das concessionárias pela 

utilização e fornecimento em condições que possam atender à demanda tanto em quantidade, 

como em preço módico.  

Sobre o dormente de pneu, assim como o dormente de plástico, acredita-se na 

viabilidade do mesmo, quanto à diminuição de passivos ambientais e reaproveitamento de 

materiais, para utilização em outros fins. Recomenda-se o investimento em pesquisas e 

análises, a fim de obter um produto que atenda às solicitações da linha, com preços módicos 

no mercado nacional. 
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1. Tabela 019A – SEINFRA – Ceará  
21.1  FERROVIÁRIA   

21.1.1 C4337 ACABAMENTO MANUAL DO PERFIL DO LASTRO DE BRITA APÓS O 
NIVELAMENTO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO DA SUPERFÍCIE, 
BITOLA MÉTRICA, VIA SINGELA 

M 2,63  

21.1.2 C4335 ALARGAMENTO DE CORTE, MANUAL M3 24,48  
21.1.3 C4357 APLICAÇÃO DE RETENSORES UN 0,43  
21.1.4 C4359 ASSENTAMENTO DE MARCO QUILOMÉTRICO OU MECTOMÉTRICO UN 13,12  
21.1.5 C4227 CARGA MANUAL DE ACESSÓRIOS METÁLICOS E MATERIAIS 

DIVERSOS COM ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU 
CAMINHÕES, BITOLA MÉTRICA 

T 14,16  

21.1.6 C4367 CARGA MANUAL DE DORMENTE DE CONCRETO COM ARRUMAÇÃO 
DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES, BITOLA MÉTRICA 

UN 2,97  

21.1.7 C4225 CARGA MANUAL DE DORMENTES DE CONCRETO COM 
ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES - BITOLA 
MÉTRICA 

T 14,87  

21.1.8 C4224 CARGA MANUAL DE DORMENTES DE MADEIRA COM ARRUMAÇÃO 
DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES - BITOLA MÉTRICA 

UN 1,66  

21.1.9 C4228 CARGA MANUAL DE DORMENTES ESPECIAIS PARA AMV COM 
ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES, BITOLA 
MÉTRICA 

UN 1,92  

21.1.10 C4226 CARGA MANUAL DE TRILHOS COM ARRUMAÇÃO DA CARGA EM 
VAGÕES OU CAMINHÕES 

T 16,61  

21.1.11 C4349 CONSERVAÇÃO MANUAL DE JUNTAS COM DESMONTAGEM - TALAS 
COM 6 FUROS - INCLUINDO: DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO 
VISUAL PARA DETECÇÃO DE DEFEITOS NAS EXTREMIDADES DOS 
TRILHOS E TALA, FIXAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E REMONTAGEM 

UN 7,69  

21.1.12 C4348 CONSERVAÇÃO MANUAL DE JUNTAS SEM DESMONTAGEM UN 0,35  
21.1.13 C4352 CONSOLIDAÇÃO MANUAL DA FIXAÇÃO ELÁSTICA - SUBSTITUIÇÃO 

OU REPOSICIONAMENTO DE PEÇAS DA FIXAÇÃO DOS DORMENTES 
DE CONCRETO (SEM FORNECIMENTO) 

UN 0,79  

21.1.14 C4351 CONSOLIDAÇÃO MANUAL DA FIXAÇÃO RÍGIDA (PREGO OU 
TIREFÃO) COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO 

UN 0,79  

21.1.15 C4341 CONSOLIDAÇÃO MANUAL DAS FIXAÇÕES DE AMV COM ABERTURA 
MENOR OU IGUAL A 1:10, BITOLA MÉTRICA 

UN 393,41  

21.1.16 C4342 CONSOLIDAÇÃO MANUAL DAS FIXAÇÕES DE AMV COM ABERTURA 
MAIOR QUE 1:10, BITOLA MÉTRICA 

UN 305,98  

21.1.17 C4358 CORREÇÃO MANUAL DE BITOLA M 3,49  
21.1.18 C4220 DEMOLIÇÃO MANUAL DE AMV COM ABERTURA DE 1:8 COM 

MATERIAL METÁLICO TIPO ATÉ TR 45, BITOLA MÉTRICA COM 
SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO DOS MATERIAIS 

UN 1.049,09  

21.1.19 C4221 DEMOLIÇÃO MANUAL DE AMV COM ABERTURA DE 1:10 COM 
MATERIAL METÁLICO TIPO ATÉ TR 45, BITOLA MÉTRICA COM 
SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO DOS MATERIAIS 

UN 1.206,45  

21.1.20 C4222 DEMOLIÇÃO MANUAL DE AMV COM ABERTURA DE 1:14 COM 
MATERIAL METÁLICO TIPO ATÉ TR 45, BITOLA MÉTRICA COM 
SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO DOS MATERIAIS 

UN 1.387,42  

21.1.21 C4219 DEMOLIÇÃO MANUAL DE LINHA, BITOLA MÉTRICA, DE MATERIAL 
METÁLICO ATÉ 45 Kg/m INCLUSIVE SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO 
DO MATERIAL 

KM 15.736,28  

21.1.22 C4232 DESCARGA MANUAL DE ACESSÓRIOS METÁLICOS E MATERIAIS 
DIVERSOS DE VAGÕES OU CAMINHÕES COM EMPILHAMENTO, 
BITOLA MÉTRICA 

T 12,06  

21.1.23 C4230 DESCARGA MANUAL DE DORMENTES DE CONCRETO EM VAGÕES 
OU CAMINHÕES, COM EMPILHAMENTO - BITOLA MÉTRICA 

T 13,12  

21.1.24 C4229 DESCARGA MANUAL DE DORMENTES DE MADEIRAS EM VAGÕES 
OU CAMINHÕES, COM EMPILHAMENTO - BITOLA MÉTRICA 

UN 1,40  

21.1.25 C4231 DESCARGA MANUAL DE TRILHOS DE VAGÕES OU CAMINHÕES, 
COM EMPILHAMENTO - BITOLA MÉTRICA 

T 13,99  
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21.1.26 C4338 DESGUARNECIMENTO MANUAL DA VIA SINGELA PELA RETIRADA 
DO LASTRO ATÉ A FACE INFERIOR DO DORMENTE, BITOLA 
MÉTRICA 

M 11,36  

21.1.27 C4223 DESMONTAGEM MANUAL DE CONTRA-TRILHO, ATÉ TR 45 
INCLUINDO A RETIRADA DO CONTRA-TRILHO, DAS FIXAÇÕES E 
EMPILHAMENTO AO LADO DA LINHA 

M 4,55  

21.1.28 C4360 FURAÇÃO MANUAL DE DORMENTE DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO 
DAS FIXAÇÕES 

UN 0,43  

21.1.29 C4369 LASTRAMENTO MANUAL DA VIA COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL 

M3 83,10  

21.1.30 C4368 LASTRAMENTO MANUAL DA VIA SEM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL 

M3 4,55  

21.1.31 C4233 LASTREAMENTO MANUAL, COM TERRA, EM VIA SINGELA, SEM 
FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESTANDO ESTE NA MARGEM DA 
LINHA, COMPREENDENDO O RESGUARNECIMENTO (COLOCAÇÃO 
DO LASTRO), NIVELAMENTO, ALINHAMENTO, SOCARIA E 
ACABAMENTO - BITOLA MÉTRICA 

KM 11.802,21  

21.1.32 C4234 LASTREAMENTO MANUAL, COM TERRA, EM VIA SINGELA, SEM 
FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESTANDO ESTE NA MARGEM DA 
LINHA, COMPREENDENDO O RESGUARNECIMENTO (COLOCAÇÃO 
DO LASTRO), SOCARIA E ACABAMENTO - BITOLA MÉTRICA 

KM 9.441,77  

21.1.33 C4334 LIMPEZA DE CORTE, MANUAL M3 21,85  
21.1.34 C4363 LIMPEZA DE VALETAS REVESTIDAS COM CONCRETO M 2,18  
21.1.35 C4365 LIMPEZA MANUAL DE LASTRO M 9,61  
21.1.36 C4339 LIMPEZA MANUAL DE LASTRO DE BRITA, POR METRO LINEAR DE 

LINHA, COMPREENDENDO TODAS AS OPERAÇÕES INCLUSIVE 
RESGUARNECIMENTO E ACABAMENTO DO PERFIL DO LASTRO, 
BITOLA MÉTRICA 

M 14,69  

21.1.37 C4364 LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS 
BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS 

M 8,75  

21.1.38 C4706 NIVELAMENTO E ALINHAMENTO CONTÍNUO COM MÁQUINA 
SOCADORA-ALINHADORA-NIVELADORA AUTOMÁTICA PESADA - 
INCLUSO ACABAMENTO FINAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

KM 34.391,11  

21.1.39 C4344 NIVELAMENTO MANUAL DA VIA COMPREENDENDO 
ALINHAMENTO, SOCARIA E ACABAMENTO DO LASTRO DE TERRA, 
BITOLA MÉTRICA 

M 7,43  

21.1.40 C4343 NIVELAMENTO MANUAL DE VIA COMPREENDENDO SOCARIA E 
RECOMPOSIÇÃO DO LASTRO DE BRITA, BITOLA MÉTRICA 

M 8,75  

21.1.41 C4347 NIVELAMENTO MANUAL DE JUNTA COMPREENDENDO SOCARIA, 
REAPERTO E RECOMPOSIÇÃO DO LASTRO, BITOLA MÉTRICA 

UN 8,75  

21.1.42 C4356 PUXAMENTO MANUAL DA LINHA, POR FRAÇÃO DE ATÉ 20 cm, 
COMPREENDENDO REAPERTO DA FIXAÇÃO, DESGUARNECIMENTO 
PARCIAL DO OMBRO DO LASTRO, PUXAMENTO, RECOLOCAÇÃO DO 
LASTRO E ACABAMENTO, BITOLA MÉTRICA 

M 7,87  

21.1.43 C4333 REFORÇO DE ATERRO, MANUAL M3 17,48  
21.1.44 C4340 REFORÇO MANUAL DE LASTRO EM LINHAS E AMVs, SEM 

FORNECIMENTO INCLUSIVE ACABAMENTO DO PERFIL DO LASTRO, 
BITOLA MÉTRICA 

M3 8,75  

21.1.45 C4350 REGULAGEM MANUAL DE FOLGAS NAS JUNTAS - TALAS COM 6 
FUROS (TRILHOS DE 18 METROS). USO DE 91,24% DOS Hh/UN PARA 
TALA DE 4 FUROS 

UN 21,94  

21.1.46 C4336 REGULARIZAÇÃO DE BANQUETA DE PLATAFORMA, MANUAL M3 8,75  
21.1.47 C4366 REGULARIZAÇÃO FINAL DO LASTRO, APÓS O NIVELAMENTO, 

INCLUINDO PERFILAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO 
LASTRO 

KM 2.622,71  

21.1.48 C4354 REPOSICIONAMENTO, REAPERTO OU REBATIMENTO DAS FIXAÇÕES 
EM LINHAS COM 2 FIXAÇÕES POR FILA DE TRILHO, MANUAL 

M 0,43  

21.1.49 C4187 ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA M2 0,18  
21.1.50 C4345 SOLDAGEM ELÉTRICA EM ESTALEIRO TR-37 UN 69,94  
21.1.51 C4346 SOLDAGEM ELÉTRICA EM ESTALEIRO TR-45 UN 69,94  
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21.1.52 C4362 SUBSTITUIÇÃO DO LASTRO EM AMV COM ABERTURA MENOR OU 
IGUAL A 1:10, BITOLA MÉTRICA, MANUAL 

AMV 524,54  

21.1.53 C4353 SUBSTITUIÇÃO, OU COMPLEMENTAÇÃO OU REPOSICIONAMENTO 
MANUAL DE FIXAÇÕES DE DORMENTES DE CONCRETO (SEM 
FORNECIMENTO) 

UM 1,66  

21.1.54 C4361 TARUGAMENTO DE DORMENTES UM 0,27  

 
2. INSUMOS – Tabela 019A – SEINFRA – Ceará 

I8087 APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:10, COMPLETO, 
INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL 
(MADEIRA) 

UN 183.853,94         

I8088 APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:12, COMPLETO, 
INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL 
(MADEIRA) 

UN 200.900,00         

I8089 APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:14, COMPLETO, 
INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL 
(MADEIRA) 

UN 225.251,51         

I8086 APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:8, COMPLETO, 
INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL 
(MADEIRA) 

UN 172.895,76         

I8095 BLOCO VBV - LVT PAR 389,62         
I8107 BUJÃO AUTOMÁTICO UN 17,07         
I8106 CADINHO LONGA VIDA UN 504,08         
I8093 DORMENTE BIBLOCO UN 173,80         
I8092 DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO UN 248,00         
I8091 DORMENTE DE MADEIRA 2,00 x 0,22 x 0,16 m UN 150,00         
I8105 FITA ADESIVA INELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DAS GALOCHAS E 

PALMILHAS AO BLOCO LBV (54,8m x 48mm) 
RL 88,88         

I8104 FIXAÇÃO PARA BLOCO LVT CJ 146,10         
I8097 FIXAÇÃO PARA DORMENTE DE CONCRETO BIBLOCO (S-75) CJ 146,10         
I8096 FIXAÇÃO PARA DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, PLACA 

AMORTECEDORA E PINO ISOLANTE 
CJ 125,41         

I8102 FIXAÇÃO RÍGIDA (DORMENTE DE MADEIRA) - TIREFOND UN 4,14         
I8111 FORMA SOWOS TR 37 PAR 20,22         
I8109 FORMA SOWOS TR 45 PAR 20,22         
I8103 GALOCHA DE BORRACHA E PALMILHA MICROCELULAR (02 UN. DE 

CADA), COMPONENTES ELASTÔMEROS PARA O PAR DE BLOCOS VBV 
CJ 292,22         

I8090 GLIFOSATO NA L 16,99         
I8684 JOGO DE DORMENTE ESPECIAL DE MADEIRA PARA AMV TRATADOS 

COM CCA 
JG 13.710,00         

I6397 PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA P/ TALA DE JUNÇÃO DE TRILHO TR 
37 

UN 13,39         

I8100 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA TR 45 UN 14,00         
I8112 PASTA VEDAÇÃO THERMIT - 1,5 Kg UN 4,03         
I8101 PLACA DE APOIO TR 45 UN 30,44         
I8110 PORÇÃO DE SOLDA THERMIT TR 37 SOWOS 80 UN 125,98         
I8108 PORÇÃO DE SOLDA THERMIT TR 45 SOWOS 80 UN 138,58         
I8113 REBOLO DE ESMERIL UN 68,67         
I6396 TALA DE JUNÇÃO P/ TRILHO TR 37 UN 133,94         
I8099 TALA DE JUNÇÃO TR 45 UN 146,10         
I6247 TRILHO TR 37 T 3.920,59         
I8098 TRILHO TR 45 T 4.192,92         

  




