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1 RESUMO 

O Brasil registra nos últimos anos forte demanda por transporte de carga no 

modal ferroviário, o que demanda grande número de projetos para expansão e 

atualização da malha ferroviária existente no País. Por isso é imprescindível que 

profissionais envolvidos com projetos de via permanentes preparem-se para 

conhecer e decidir, através do desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para 

a infraestrutura ferroviária, por materiais que atendam às premissas do projeto de 

forma sustentada. Uma ferrovia, em linhas gerais, é composta por duas partes 

principais, a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura corresponde à 

realização da terraplenagem e construção da drenagem, além de construção civil, 

obras de arte, pontes, viadutos e túneis, estações e infraestruturas de manutenção. 

A superestrutura corresponde, essencialmente, à via férrea e seus elementos 

permanentes, subestações de energia e linhas de alimentação, sistemas de 

sinalização e licenciamento e de telecomunicações. Nesse contexto, o dormente é 

importante elemento da superestrutura, responsável por receber as cargas estáticas 

e dinâmicas dos veículos ferroviários, transmitindo-as ao leito ferroviário. Os 

dormentes mais comuns utilizados na ferrovia são os de madeira, concreto e aço. 

Este trabalho tem o objetivo de pesquisar e analisar outra categoria de dormente, o 

dormente polimérico. Ele é fruto do desenvolvimento de novas tecnologias de 

materiais direcionados para o setor ferroviário. O dormente polimérico tem as 

mesmas dimensões e funções dos demais dormentes utilizados (madeira, concreto 

e aço), o que difere é a sua matéria-prima, o PEAD (polietileno de alta densidade), 

obtida através de reciclagem de subprodutos industriais e domésticos muito 

utilizados em nosso dia a dia. Apresenta-se de forma objetiva mas importante, a 

origem, aspectos técnicos, aplicações, vantagens e desvantagens que um dormente 

polimérico possa oferecer, e com esses resultados contribuir para a melhor escolha 

entre os materiais disponíveis. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A ferrovia presta, há séculos, um excelente serviço por esse modal 

de transporte em todo o mundo. No Brasil, já teve momentos de glória até 

o final do século XIX, quando foi um dos meios de penetração no território 

nacional juntamente com as hidrovias. 
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A opção preferencial pelo transporte rodoviário deu-se principalmente a partir 

do final da década de 1950, com a implantação da indústria automobilística e o início 

de construção de estradas de rodagem. (FIGUEIREDO, 2014).. 

À partir da década de 1990, as ferrovias passaram a ser geridas com políticas 

de recuperação e novos investimentos em equipamentos e instalações, que 

procuraram resgatar o transporte ferroviário de grandes produções e longas 

distâncias como foco de sua existência. 

A escolha dos componentes da via permanente, segundo RUSSO (2012), 

deve ser feita tendo como objetivo primordial atender, primeiramente, aos aspectos 

técnicos necessários ao adequado desempenho da ferrovia para a finalidade a qual 

seu projeto se propõe.  

Desta forma, é importante destacar que, além da definição dos aspectos 

técnicos a serem priorizados na avaliação dos componentes da grade ferroviária, 

deve-se também, procurar avaliar as particularidades que cada projeto apresenta, já 

que a correta seleção inicial dos materiais, mesmo que onerosa, pode ser 

perfeitamente revertida em menores despesas com manutenção e substituição de 

componentes ao longo da vida útil da linha férrea. (ESVELD, 1989). 

 

3 OBJETIVO 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar o dormente polimérico como uma 

nova alternativa de material da superestrutura ferroviária, capaz de substituir, em 

muitos casos, os atuais dormentes de madeira, concreto e aço. Analisar suas 

justificativas técnicas, experiências anteriores, situações e condições de utilizações, 

custos de investimentos, manutenabilidade, aspectos e impactos sociais e 

ambientais. 

 

  4 METODOLOGIA 

Dividimos a pesquisa em duas fases: a primeira será iniciada pela pesquisa 

de materiais bibliográficos disponíveis, considerando os aspectos técnicos utilizados 

para projetos de vias para tráfego de cargas e de passageiros para os vários tipos 

de dormentes, buscando alcançar conteúdos capazes de satisfazer e mitigar 

quaisquer dúvidas relacionadas ao tema; 
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A segunda fase da pesquisa, apresentaremos os resultados dos testes no 

campo, comparativos das vantagens e desvantagens entre os dormentes 

convencionais em relação ao dormente polimérico, depoimentos e entrevistas com 

os principais usuários, potencialidade, e a conclusão final destaca as considerações 

dos materiais desta pesquisa. 

5 DESENVOLVIMENTO 

Foram realizadas pesquisas sobre os dormentes poliméricos destacando suas 

características técnicas, físicas, financeiras e implicações sociais e ambientais. 

Verificado seu processo de fabricação, a obtenção das matérias-primas, ferramentas 

e equipamentos utilizados, tecnologias desenvolvidas, quantidades fabricadas, 

quantidades aplicadas, seus principais usuários, seus principais fabricantes 

informações e entrevistas disponíveis. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Os desempenhos dos dormentes poliméricos, obtidos nos testes em 

verificado em laboratório apresentaram resultados satisfatórios alcançando 

indicadores técnicos capazes de suprir as necessidades de sua aplicação. 

Em termos práticos, a utilização de varias peças instaladas nos mais diversos 

tipos de ferrovia e condições irão fornecer diversas informações capazes de 

compará-las aos resultados em laboratório e aos demais tipos de dormentes já 

estabelecidos, os quais serão divulgados no trabalho final. 
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