
 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

CURSO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARLON CARVALHO LEÃO 

 

 

 

 

COLABORAÇÕES PARA A ESCOLHA DO SISTEMA DE 

FIXAÇÃO FERROVIÁRIA PARA DORMENTES DE 

CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

APARECIDA DE GOIÂNIA 

2021 



 

ii 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

CURSO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARLON CARVALHO LEÃO 

 

 

 

 

COLABORAÇÕES PARA A ESCOLHA DO SISTEMA DE 

FIXAÇÃO FERROVIÁRIA PARA DORMENTES DE 

CONCRETO 

 
 

 

 

 

Monografia apresentada na disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso, da graduação em Engenharia de 

Transportes da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade Federal de Goiás. 

 

Orientador: Prof. Dr. George Wilton Albuquerque 

Rangel. 

 

 

 

 

  

 

 

APARECIDA DE GOIÂNIA 

2021 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de 
Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG. 

 

  

 
Leão, Marlon Carvalho 

COLABORAÇÕES PARA A ESCOLHA DO SISTEMA DE FIXAÇÃO 
FERROVIÁRIA PARA DORMENTES DE CONCRETO [manuscrito] / 
Marlon Carvalho Leão. - 2021. 

78 f. 
 
 

Orientador: Prof. George Wilton Albuquerque Rangel. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade 

Federal de Goiás, , Engenharia de Transporte, Aparecida de Goiânia, 
2021. 

 
Inclui tabelas, lista de figuras, lista de tabelas. 

 
1. Ferrovia. 2. Sistema de Fixação. 3. Projeto Ferroviário. 4. 

Dormente de            concreto. I. Rangel, George Wilton Albuquerque , orient. 
II. Título. 

 
 
 
 
 

 
CDU 625 



 

iv 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

CURSO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 MARLON CARVALHO LEÃO 

 

 

 

COLABORAÇÕES PARA A ESCOLHA DO SISTEMA DE 

FIXAÇÃO FERROVIÁRIA PARA DORMENTES DE 

CONCRETO 

Monografia apresentada na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso da graduação em 

Engenharia de Transportes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de 

Goiás. 

 

Avaliada por: 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. George Wilton Albuquerque Rangel 

(Orientador) 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade 

(Examinador Interno) 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Esp. Rafael Barros Pinto de Souza 

(Examinador Externo) 

 

Data: ____/____/_____ 



 

v 

 

   

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR VERSÕES 

ELETRÔNICAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UFG 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás 

(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio do Repositório Institucional (RI/UFG), 

regulamentado pela Resolução CEPEC nº 1204/2014, sem ressarcimento dos direitos autorais, 

de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para 

fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica 

brasileira, a partir desta data. 

1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (TCCG): 

Nome completo do autor: MARLON CARVALHO LEÃO  

  

Título do trabalho: COLABORAÇÕES PARA A ESCOLHA DO SISTEMA DE 

FIXAÇÃO FERROVIÁRIA PARA DORMENTES DE 

CONCRETO 

2. Informações de acesso ao documento: 

Concorda com a liberação total do documento [X] SIM [  ] NÃO1 

 

Assinatura do(a) autor(a)2 

Ciente e de acordo: 

  

Assinatura do(a) orientador(a) 2 Data: ___/___/___ 

1 
Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo 

suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o 

período de embargo. Casos de embargo: 

• Solicitação de registro de patente; 

• Submissão de artigo em revista científica; 

• Publicação como capítulo de livro; 

• Publicação da dissertação/tese em livro.  

FCT
Faculdade de Ciência e 

Tecnologia



 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você vai atrás desse diploma, com a 

fúria da beleza do sol, entendeu?  

Faz isso por nós, faz essa por nós. 

 Te vejo no pódio.    



 

vii 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço aos meus familiares Lázaro Divino Leão, Edith Gomes de Carvalho, Marco 

Antônio Carvalho Leão e Camila Carvalho Leão que me proporcionaram todo o apoio 

necessário para a conclusão dessa graduação. 

 Agradeço aos meus professores, em especial, ao meu orientador Dr. George Wilton 

Albuquerque Rangel, por todo apoio e, aos professores Dr. Marcos Paulino Roriz Junior e Dr. 

Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira, pelas colaborações na banca de TCC 1. Prof. Dr. Carlos 

Eduardo Sanches de Andrade e Prof. Esp. Rafael Barros Pinto de Souza nas considerações da 

banca de TCC 2. Agradeço também, ao professor Dr. Paulo Henrique Cirino Araújo, por sempre 

ser tão prestativo com a nossa turma, aconselhando e ajudando a traçar nossos objetivos.   

Agradeço aos meus amigos de curso que me ajudaram a chegar até aqui, em especial, ao 

Matheus Duarte, Mauricio da Cruz e Moisés Henrique que contribuíram com inúmeras matérias 

e trabalhos que fizemos juntos, são amizades que levarei para a vida inteira. Foram longos anos 

dedicados a este curso, grandes dificuldades que enfrentamos, devido sermos a primeira turma 

do curso de Engenharia de Transportes da UFG.  

Que esta etapa da minha vida inspire outras pessoas a buscar seu diploma, o caminho é 

árduo, mas a vitória é compensatória.  



 

viii 

 

RESUMO 

O transporte está diretamente ligado ao crescimento de uma nação. Para um país se tornar 

competitivo economicamente é necessário uma infraestrutura de transportes que consiga 

atender as demandas de escoamento da produção, além de proporcionar acessibilidade e 

mobilidade entre pessoas e mercadorias. O modo ferroviário é apontado como uma solução para 

a logística brasileira, mas necessita de ampliação e modernização de sua malha. Com 

aproximadamente 30 mil km de extensão, as ferrovias brasileiras apresentam baixa participação 

na matriz de transportes de cargas se comparadas a outros países, transportando, em 2021, algo 

aproximado entre 15 a 20 % do total de cargas do país. Porém, nos últimos anos, a 

movimentação vem crescendo de forma consistente, levando ao aumento das cargas por eixo e 

da velocidade operacional, resultando em maior solicitação dos componentes e numa 

deterioração mais acelerada da via férrea. Com base nessa perspectiva, torna-se essencial, para 

a garantia da qualidade da via, na implantação de novas linhas e na manutenção das já 

existentes, o estudo dos componentes da via permanente, tal como o sistema de fixação. Assim, 

este trabalho apresenta os principais elementos de um sistema de fixação para dormentes de 

concreto, em especial os elásticos. Para tanto, é levado em consideração as características 

técnicas, métodos de instalação e manutenção das fixações, apresentando uma comparação 

técnica entre as opções disponíveis no mercado, objetivando facilitar a escolha em projetos 

ferroviários. 

 

 

Palavras-chave: Ferrovia, sistema de fixação, projeto ferroviário, dormente de concreto.  
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ABSTRACT 

Transportation is directly linked to the growth of a nation. For a country to become 

economically competitive it is necessary to have a transport infrastructure that can meet the 

demands of production flow, in addition to providing accessibility and mobility between people 

and goods. The railway mode is pointed out as a solution for Brazilian logistics, but it needs to 

expand and modernize its network. With approximately 30 thousand km in length, the Brazilian 

railways have a low participation in the freight transport matrix compared to other countries, 

transporting, in 2021, something around 15 to 20% of the country's total cargo. However, in 

recent years, the movement has been growing consistently, leading to an increase in axle loads 

and operating speed, resulting in a greater demand on components and a more accelerated 

deterioration of the railway. Based on this perspective, it is essential, in order to guarantee the 

quality of the railway, in the implementation of new lines and in the maintenance of existing 

ones, the study of the components of the permanent way, such as the fastening system. Thus, 

this work presents the main elements of a fastening system for concrete sleepers, especially 

elastic ones. Therefore, the technical characteristics, installation methods and maintenance of 

the fixings are taken into account, presenting a technical comparison between the options 

available on the market, aiming to facilitate the choice in railway projects. 

Keywords: Railroad, Fastening system, rail project, concrete sleepers. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O setor de transportes é formado pelos segmentos rodoviário, ferroviário, aquaviário, 

dutoviário e aeroviário. A consolidação da infraestrutura de transportes em um país com 

dimensões continentais, como o Brasil, grande produtor de commodities agrícolas e minerais, 

exige investimentos continuados, consoantes a um plano de desenvolvimento bem elaborado. 

Para o país se tornar competitivo economicamente é necessária uma infraestrutura de 

transportes que consiga atender as demandas de escoamento da produção, além de proporcionar 

acessibilidade e mobilidade entre pessoas e mercadorias. 

Segundo a Empresa de Planejamaento e Logística (2018), o Brasil enfrenta sérios 

problemas com a ineficiência dos sistemas de transportes, sendo que 65 % do total das cargas 

são transportadas pela modalidade rodoviária, o que traz elevados custos logísticos, afetando 

diretamente a economia, principalmente devido as rodovias em situações precárias, veículos 

sucateados, congestionamentos e elevados índices de acidentes. 

Nesse sentido, para Pereira (2009) é fundamental um planejamento que utilize a 

combinação de diferentes modalidades de transporte. Algumas operações de transportes podem 

auxiliar nesse planejamento, como por exemplo, o transporte multimodal, que é aquele em que 

a carga é transportada em mais de uma modalidade, geralmente, podendo existir um único 

contrato de transporte, sendo o Operador de Transporte Multimodal o responsável pela entrega 

da carga. O container também é um facilitador de transporte para cargas gerais, pois agrega 

segurança, menos risco de danos a carga, redução nos custos de embalagens, além de ser capaz 

de armazenar grandes volumes de mercadorias e facilitar o transporte ferroviário em longas 

distâncias. Na verdade, o transporte de carga geral em containers vem crescendo no Brasil, 

notadamente em vagões Double Stack. 

Barboza (2014) aponta o modo ferroviário como uma solução para a logística brasileira, 

porém ressalta a necessidade de ampliação e modernização da malha, pois a integração do 

sistema é dificultada, por exemplo, pela falta de uniformidade das bitolas que é a distância 

interna entre as laterais dos boletos (boleto parte superior do trilho). Para Barat (2009), as 

ferrovias no Brasil, apesar de não terem a flexibilidade de rotas devido à falta de capilaridade, 

propiciam transporte mais barato, em comparação com o rodoviário, principalmente para 

grandes volumes de carga, em percursos de longa distância. Trata-se do modo mais indicado 

para cargas a granel, como grãos e minérios. 
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De acordo com a CNT (2021), o modo ferroviário transporta aproximadamente 20 % do 

total de cargas do país. Conforme CNT (2021), atualmente a malha ferroviária brasileira tem 

aproximadamente 31.299 km e cerca de 17.000 km planejados, que, se compararmos com a 

extensão territorial, 8.511.965 km², tem-se uma densidade ferroviária relativamente baixa, de 

3,4 km para cada 1.000 km², número inferior a de países como a Argentina (13,3 km para cada 

1.000 km²), China (13,2 km para cada 1000 km²), Índia (20,8 km para cada1.000 km²), EUA 

(29,8 km para cada1.000 km²) e Rússia (5,1 km para cada1.000 km²) (ANTF, 2018). 

Apesar da baixa densidade ferroviária brasileira em comparação com outros países, a 

movimentação por ferrovias vem crescendo de forma consistente nos últimos anos (CNT, 

2021). Somente em 2019, 366,405 bilhões de TKU foram transportadas pelas concessionárias. 

Esse número esteve na casa dos 278 bilhões em 2010, ou seja, 24,1 % inferior à época (CNT, 

2021). 

O Ministério da Infraestrutura prevê um investimento de aproximadamente R$ 80 bilhões 

até 2035, com vistas à ampliação da malha ferroviária brasileira (M. INFRAESTRUTURA, 

2021).  

Diante desse quadro, objetivando maior durabilidade e adequação da via permanente e 

seus componentes, é desejável que os novos projetos de ferrovias atendam as normas técnicas 

nacionais e internacionais, além das boas práticas mais recentes. A retomada da expansão da 

malha ferroviária é fundamental para acelerar o crescimento econômico, visto que essa 

modalidade de transporte ainda cumpre papel primordial para a logística mundial, estando 

presente nas principais economias do mundo (SANTOS, et al., 2018). 

Conforme o Ministério da infraestrutura (2021), existe a previsão da construção de 

aproximadamente 5.360 quilômetros de malha ferroviária até 2035, além da ampliação nas 

capacidades de algumas ferrovias que se encontram sob responsabilidade da iniciativa privada, 

em regime de concessão e, da reativação de trechos sem circulação de trens de carga, integrantes 

das concessões vigentes. 

A medida provisória MP 1.065/2021 assinada pelo Presidente da república em 30 de 

agosto de 2021 criou um novo tipo de exploração para o transporte ferroviário no Brasil, que já 

estava sendo discutido pelo projeto de lei PLS261/2018 que permitirá à inciativa privada a 

construção e operação das ferrovias por autorização federal, precedida de chamada pública, sem 

seguir o rito de uma concessão. Chamada de outorga por autorização esse tipo de exploração 

será permitida por até 99 anos (AGENCIA SENADO, 2021). 
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Isso poderá beneficiar particulares e/ou empresas como VALE, VLi e RUMO que já têm 

a concessão de vasta malha ferroviária, desencadeando vários projetos de ampliação de ramais 

e aumento de linhas principais e secundárias (TUPINAMBÁ, 2019). 

Até meados de setembro de 2021 o governo recebeu 19 requerimentos de investidores 

privados interessados em construir e operar uma ferrovia no Brasil utilizando a autorização 

ferroviária, são ferrovias que cruzarão 12 estados além do Distrito Federal. Um exemplo é a 

estrada de ferro Juscelino Kubitsheck com extensão de 1.108 quilômetros que pássara pelo 

Distrito Federal, Goiás, e Minas Gerais até chegar em Barra de São Domingo (ES). Com um 

investimento de 13,5 bilhões de reais a ferrovia proposta pela empresa Petrocity que atua no 

setor de portos, irá ligar a capital federal aos portos do Espírito Santo auxiliando no escoamento 

de produção agrícola e transporte de derivados de petróleo (M. INFRAESTRUTURA, 2021).    

Com base nessa perspectiva, conhecer os materiais empregados, tanto na implantação 

de novas linhas, quanto na manutenção das já existentes, torna-se essencial para a garantia de 

qualidade da via a longo prazo, aumentando assim, a confiabilidade e gerando economia 

(PINTO, 2012). Segundo Pinto (2012), a escolha dos materiais que compõem a superestrutura 

ferroviária (trilhos, dormentes, fixações e lastro) é feita também de acordo com a experiência 

de cada concessionária e consequentemente do conhecimento de seus projetistas.  Assim, a 

adoção de um sistema de fixação, de acordo com a exigência do projeto, precisa considerar não 

só o custo, mas também aspectos como a confiabilidade, disponibilidade, manutenibilidade, 

segurança e vida util. Tais parâmetros podem permitir que as inspeções da via permanente, para 

avaliar a fixação, tenham seu intervalo alterado, impactando diretamente a operação ferroviária 

(BARIA, 2015). 

O sistema de fixação (simplesmente denominado como “a fixação”) ferroviária é um 

conjunto de componentes utilizados para fixar o trilho ao dormente, manter a bitola e resistir 

aos esforços longitudinais, laterais e verticais. Tal sistema é geralmente dividido na literatura 

específica em dois grupos: fixações rígidas e fixações elásticas. As rígidas, como o tirefão (do 

inglês tirefond) e pregos, com o passar do tempo, foram e estão sendo substituídas pelas 

elásticas (Pandrol, Vossloh, Deenik, RN, Fast Clip, dentre outras), que estabilizam melhor as 

ações recebidas, reduzindo a vibração e aumentando a eficiência (RANGEL, et al., 2015). 

Em vista deste cenário, torna-se necessário o conhecimento dos sistemas de fixação que 

são utilizados no Brasil. Devido a questões operacionais, econômicas e financeiras, é sempre 

desejável que as ferrovias estejam disponíveis para circulação do tráfego a maior parte do 

tempo, sem restrições de velocidade. Porém, defeitos no sistema de fixação podem levar a 
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deficiências de geometria, alargamento de bitolas, desgaste dos trilhos, juntas quebradas, etc., 

gerando paralisações no tráfego ou até mesmo restrições de velocidade (SADEGHI et al., 

2015). 

No Brasil existem várias fixações elásticas, com destaque para a fixação Pandrol e-Clip, 

aplicada em mais de 5.490 km de linhas em operação, como a Estrada de Ferro Carajás (890 

km e 20 anos de experiência), Vitória-Minas (1200 km e 30 anos de experiência), Ferrovia 

Norte-Sul (1800 km e 10 anos de experiência) e na MRS (1600 km e 10 anos de experiência) 

(RANGEL, et al., 2015). 

Neste trabalho serão analisados alguns tipos de sistema de fixação, principalmente os 

ditos elásticos utilizados em dormentes de concreto, majoritariamente utilizados em ferrovias 

de carga e passageiros no Brasil e no mundo, levando em consideração as características 

técnicas, métodos de instalação e manutenção, objetivando facilitar a escolha em determinado 

projeto. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Levando em consideração que os projetos ferroviários concluídos no Brasil utilizam da 

experiência de projetistas para escolher o sistema de fixação, é importante que existam 

referências teóricas que auxiliem no processo de escolha em projetos ferroviários. 

Estudar vantagens e desvantagens de vários ativos para a construção de uma ferrovia é 

conveniente para justificar o investimento no modal. Neste sentido, o estudo sobre as fixações 

é de extrema importância, dado que, adequar projetos ferroviários poderá gerar economia tanto 

na implantação quanto na manutenção. Os profissionais envolvidos no desenvolvimento de 

projetos de via permanente devem ter informações atualizadas sobre a variedade de conjuntos 

de fixações ferroviárias existentes no mercado, para que os projetos atendam plenamente as 

necessidades do cliente. 

1.3 OBJETIVOS  

O objetivo principal deste trabalho é apresentar os tipos de sistema de fixação para 

dormente de concreto, principalmente as elásticas disponíveis no mercado brasileiro e modelos 

que não são utilizados no país, mas com potencial para serem utilizados. Analisá-los com base 

nos requisitos de desempenho, características técnicas, métodos de instalação e manutenção, a 

partir da consulta em normas técnicas, fabricantes e fornecedores. 
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É objetivo complementar comparar as fixações pesquisadas e propor um fluxograma que 

auxilie na escolha do sistema de fixação em projetos ferroviários, considerando as vantagens e 

desvantagens de cada conjunto, formas de instalação e manutenção, geralmente utilizadas pelas 

concessionárias do transporte ferroviário brasileiro, e também demostrar a vantagem de utilizar 

o conjunto de fixação elástica com dormentes de concreto. 

1.4 DISTRIBUIÇÃO DO TRABALHO 

Os próximos capítulos deste trabalho serão divididos da seguinte forma: 

a) O capítulo dois apresentará a revisão bibliográfica que discorre sobre a via permanente 

e seus componentes. Ainda na revisão bibliográfica são apresentados os conjuntos de 

fixações e as principais fixações elásticas utilizadas no Brasil e com potencial de ser 

utilizado no país, os normativos técnicos para fixações elásticas e os métodos de 

instalação e manutenção das fixações; 

b) no capítulo três é a apresentado a metodologia proposta para a escolha do sistema de 

fixação, o quadro com as principais qualidades que influenciam nessa escolha, e também 

o fluxograma para escolha de um sistema de fixação elástico adequado as características 

do projeto; 

c) no capítulo quatro trata sobre a aplicação desse fluxograma, com exemplo de uso na 

ferrovia transnordestina que utilizou o dormente de concreto na construção da ferrovia;  

d) o capítulo quinto trás as considerações finais com relação ao trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, será apresentado a estrutura da via permanente, os componentes que 

compõem cada parte da plataforma ferroviária e os principais sistema de fixação encontrados 

no Brasil e com potenciais de uso no país. Regulamentos técnicos, técnicas de manutenção e 

métodos de instalação relacionados ao assunto também serão considerados. 

2.1  COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

FERROVIÁRIA   

A via permanente é a estrutura que suporta e distribui as cargas ferroviárias de modo a 

permitir a circulação de trens com confiabilidade, segurança e disponibilidade. Durante séculos, 

desde o início das ferrovias, seu desenho básico tem se mantido muito semelhante, evoluindo 

apenas em seus componentes, de acordo com o avanço das tecnologias dos materiais 

(STEFFLER, 2013). 

A via permanente pode ser decomposta em duas partes principais, a superestrutura e a 

infraestrutura, que recebem as cargas provenientes do tráfego ferroviário e limitam as 

deformações a níveis aceitáveis (KLINCEVICIUS, 2011). Na verdade, tais deformações são 

limitadas se as tensões em cada camada do pavimento ferroviário forem compatíveis com a 

resistência e rigidez dos materiais que as compõe. 

A superestrutura pode ser definida pela composição do lastro e a grade ferroviária 

(sistema de fixação, dormentes e trilhos). Já a infraestrutura é composta pelo subleito, sublastro, 

obras de terraplanagem (aterros e cortes), obras de arte correntes (como os bueiros e dispositivos 

de drenagem) e obras de arte especiais (como pontilhões, pontes, viadutos e túneis) (Neto, 

2015). 

A infraestrutura ferroviária (Figura 2.1) é o conjunto de obras para a formação da 

plataforma da estrada, suportando a superestrutura como já mencionado ao longo do texto. 

Sendo ela composta por obras de terraplenagem, sistemas de drenagem, obras de artes especiais 

além do sublastro. 
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Figura 2.1 – Elementoss da Infraestrutura padrão 

 

Fonte: VALE (2009). 

As obras de terraplanagem têm como objetivo preparar a faixa de domínio da ferrovia com 

condições geométricas compatíveis ao greide definido em projeto. Os sistemas de drenagem 

têm como objetivo coletar, conduzir e lançar em local adequado, toda água que se origina na 

superfície ou cruza a plataforma que pode comprometer a segurança, a estabilidade geotécnica 

ou a vida útil da ferrovia. 

As obras de arte especiais (OAE) são o conjunto de obras de engenharia destinadas a 

assegurar, a circulação do trem em segurança fazendo a transposição de algum obstáculo, se for 

um rio, é chamado de ponte, se for um vale, é chamado de viaduto, e se for uma montanha, é 

chamado de túnel. 

O sublastro é preferencialmente composto de material granular com melhores 

propriedades que o subleito. Trata-se da camada final de terraplanagem, localizada abaixo do 

lastro, servindo como filtro para evitar que o solo do subleito penetre no lastro (BUCK, 2011).  

Suas principais funções, de acordo com Buck (2011), são: 

a) Reduzir as cargas atuantes no subleito, advindas do lastro, adequando-as à 

resistência do subleito; 

b) evitar o bombeamento de materiais finos, fenômeno no qual a “lama”, resultante 

da mistura do solo fino com água, é bombeada, pela ação do tráfego, para a camada de 

lastro, alterando suas propriedades, são conhecidas no meio ferroviário como “bolsões”;  

c) aumentar a capacidade de suporte da plataforma, reduzindo, dessa forma, sua 

superfície de apoio e altura do lastro, com consequente economia de material. 

A superestrutura ferroviária é responsável por capturar as cargas transferidas pelas rodas 

ferroviárias e transferi-las com segurança, através da grade ferroviária, e descarregá-las na 
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infraestrutura da ferrovia (STEFFLER, 2013). Nabais (2014) divide os principais componentes 

da superestrutura em: lastro, dormente, conjunto de fixações, trilhos e trocador de faixa (AMV). 

A Figura 2.2. mostra as vistas longitudinal e superior da via permanente, onde cada elemento 

da superestrutura pode ser identificado. 

Figura 2.2 - Elementos da Superestrutura para uma via convencional com dormentes de madeira 

 

Fonte: PORTO (2004). 

Segundo VALE (2012), 

 
O lastro ferroviário é componente da superestrutura da via permanente constituindo-

se em uma camada de material granular que se situa acima do sublastro e abaixo dos 

dormentes, preenchendo também os espaços entre eles e avançando além dos seus 

topos (VALE, 2012).  

 

Brina (1983) lista as principais funções do lastro:  

 
a) distribuir convenientemente sobre a plataforma (sublastro) os esforços resultantes 

das cargas dos veículos, produzindo uma taxa de trabalho menor na plataforma;  

b) formar um suporte, até certo limite elástico, atenuando as trepidações resultantes 

da passagem dos veículos;  

c) sobrepondo-se à plataforma, suprimir suas irregularidades, formando uma 

superfície contínua e uniforme para os dormentes e trilhos; d) impedir os 

deslocamentos dos dormentes, quer no sentido longitudinal, quer no transversal; e) 

facilitar a drenagem da superestrutura (BRINA, 1983). 

 

 

Para a VALE (2009), “Os materiais que melhor atendem a estas funções são as pedras 

britadas oriundas de rochas sãs, duras, compactas de estrutura não lamelar ou xistosa, de elevada 

resistência à compressão e elevada massa específica aparente”.  

Brina (1983) trata das especificações a serem seguidas para o material do lastro, no Brasil, 

as normas seguidas são da AREA (American Railway Engineering Association) e são elas: 
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a) Peso específico mínimo: 2,7  

b) Resistência a ruptura: 700 kg/cm². Para esse ensaio, fazem-se cubos de 5 cm 

de aresta, que são levados a uma máquina de compressão.  

c) Solubilidade – toma-se 7 dm³ de pedra, que é triturada e lavada. Coloca-se em 

um vaso e a amostra é agitada no período de 48 horas, durante cinco minutos, a cada 

12 horas de intervalo. Se houver descoloração, a pedra é considerada solúvel e 

imprópria.  

d) Absorção – colocando-se uma amostra com aproximadamente 230 gramas (1/2 

libra) mergulhada em água, durante certo tempo, o aumento de peso não deverá 

ultrapassar a 8 gr/dm³.  

e) Substâncias nocivas – a quantidade de substâncias nocivas e torrões de argila, 

não deve ultrapassar 1% (determinação pelo método MB8 da ABNT).  

f) Granulometria – as pedras de lastro não devem ter grandes dimensões, pois 

nesse caso funcionariam como “cunhas” e o nivelamento seria pouco durável; por 

outro lado, dimensões muito pequenas acarretariam uma rápida “colmatagem” do 

lastro, perdendo esta sua função drenante. As especificações modernas determinam 

que as pedras do lastro tenham dimensões entre ¾” e 2”1/2 (2 – 6 cm). [...] g) 

Resistência à abrasão – Ensaio Los Angeles[...] esse coeficiente deverá ser no máximo 

de 35 % (BRINA, 1983).  
 

Tabela 2.1 Principais Materiais para Lastro 

MATERIAL VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 

TERRA 

 

 

Baixo custo 

Pior qualidade, saturado 

por água, permite 

desnivelamento da linha 

AREIA Pouco compressível, permeável Facilmente levada pela 

água, produz poeira 

CASCALHO Boa qualidade, funciona bem quando 

quebrado, suporta maior tráfego 

Necessita ser lavado, custo 

mais elevado 

ESCORIAS Dureza adequada, Resistência adequada Usado somente próximos 

a usinas metalúrgicas (ex. 

Pátio da CSN em Volta 

Redonda/RJ) 

PEDRA BRITADA Melhor qualidade, resistente, permeável, 

perfeito nivelamento, limitadamente 

elástico, não produz poeira. 

Escassez de Gnaisse e 

Basalto em algumas 

regiões principalmente no 

centro oeste e norte 

Fonte: BRINA (1983) 

 

Uma das funções do lastro é distribuir a pressão do veículo. Portanto, um fato importante 

de suas características é ter altura suficiente para que possa realizar esta função. “A espessura 

mínima de lastro ferroviário deve ser tal que a taxa de pressão transmitida pela base do dormente 

seja compatível com a capacidade de suporte da plataforma ferroviária”, afirma a VALE (2012).  
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Ainda segundo a VALE (2009), “O dimensionamento da altura do lastro será baseado 

na tensão admissível da plataforma ferroviária, espaçamento entre dormentes, largura da base 

do dormente, perfil do trilho e carga por eixo”. 

Um item que também é muito importante em uma ferrovia chama-se bitola que é a 

distância interna entre as laterais dos boletos (interna entre os trilhos pode ser patim, alma e 

boleto), medida aproximadamente a 1,5 cm abaixo do topo do boleto. Os tamanhos das bitolas 

mais usuais são de 1,0 m, chamada de bitola métrica ou estreita, 1,435 m, chamada de bitola 

internacional ou padrão e 1,6 m, conhecida como bitola larga (na verdade, todas as bitolas acima 

do normal são consideradas largas). O tamanho da bitola varia de acordo com o país e a sua 

organização ferroviária, ditando, entre vários aspectos, a velocidade da via. 

No Brasil, a bitola adotada pelo Plano Nacional de Aviação de 1973 é a larga de 1,60 m, 

porém, a predominante nas linhas férreas é a métrica (NABAIS, 2014). No século XXI, as novas 

ferrovias que foram construídas possuem, predominantemente, as bitolas denominadas larga 

(1,60 m). 

O sistema de fixação tem uma importância significativa para garantir que a bitola no 

decorrer da via não se altere, pois ele faz a ligação entre os trilhos e o dormente (Figura 2.3).  

Figura 2.3 Representação Esquemática da Bitola 

 

Fonte: NABAIS (2014). 

Neste trabalho o foco será dado ao sistema de fixações, portanto um componente da 

superestrutura, localizado entre os trilhos e os dormentes. 

2.1.1 Dormentes 

Os tipos de dormentes aplicados nas ferrovias são classificados de acordo com o 

material que são fabricados. Existem quatro materiais sendo utilizados e cada um tem 

características e aplicações específicas. A escolha do dormente que será utilizado em um projeto 

ferroviário influenciara na decisão do projetista na determinação do sistema de fixação, pois 

nem todas as fixações serve em todos os tipos de dormente. 
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Os Dormentes de madeira ainda são os mais utilizados em diversos países, no passado 

quando tinha abundancia em madeira foi o melhor material para fabricação de dormentes devido 

a se sobressair mecanicamente entre os demais, visto que tem boa capacidade de absorção de 

impactos, boa elasticidade e fácil manejo por ser mais leve que o concreto (RANGEL, 2017).  

Os dormentes de madeira utilizadas em ferrovias seguem certos padrões para garantir que 

seu desempenho atenda a qualidade, tamanho, durabilidade, tolerância e outros padrões. A 

fixação do trilho neste tipo de dormente pode ser feita diretamente ou com ajuda da placa de 

apoio. O dormente deve ter uma durabilidade adequada, para evitar gastos desnecessários com 

sua troca e garantir a segurança da via.  

De acordo com Brina (1983), alguns fatores são determinantes na durabilidade dos 

dormentes de madeira. 

Além da qualidade da madeira, outros fatores têm influência na durabilidade, tais 

como clima, drenagem da via, peso e velocidade dos trens, época do ano em que a 

madeira foi cortada, grau de secagem, tipo de fixação do trilho usado, tipo de lastro, 

tipo da placa de apoio do trilho no dormente etc. (BRINA 1983). 

 

 

Conforme Brina (1983) para que a madeira mantenha suas propriedades mecânicas e 

tenha uma durabilidade adequada é necessário fazer o tratamento químico da madeira que vai 

evitar o seu apodrecimento. Esse tratamento vai evitar a proliferação de fungos e insetos que 

são os principais agentes biológicos que causam a destruição da madeira.  

Entre as causas que afetam a durabilidade da madeira e que podem diminuir sua vida útil, 

a VALE (2009) lista alguns itens que merecem cuidado. 

 

Os dormentes de madeira são passíveis de apodrecimento, principalmente do alburno, 

perda da capacidade de retenção da fixação por degradação ou por furações em 

excesso, trincas ou rachaduras, empeno principalmente em dormentes de AMV's, ou 

por armazenamento inadequado, danos causados por acidentes, penetração ou 

deslizamento da placa de apoio (VALE, 2009). 
 

Em algumas ferrovias como da VALE é utilizado dormentes de madeira com dimensões 

que variam dependendo da bitola da ferrovia, ver Tabela 2.2.  

Além disso, segundo a VALE (2009), ressalta-se que:  

 

São considerados dormentes especiais aqueles cujas dimensões são diferenciadas dos 

dormentes comuns, em razão de sua aplicação em locais específicos, tais como em 

AMV, pontes não lastreadas, 36 aparelhos centralizadores de bitola, entre outras 

situações que exigirão dormentes de dimensões específicas (VALE, 2009). 
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Tabela 2.2 Dimensões Dormente de Madeira 

FERROVIA BILOTA (MM) COMPR. (MM) LARGURA (MM) ALTURA (MM) 

EFMV 1000 e 1600 2800 240 180 

EFVM 1000 2300 240 180 

FCA 1000 2000 220 160 

FCA 1000 e 1600 2800 220 160 

EFC 1000 e 1600 2800 240 170 

Fonte: VALE (2009) 
 

Os dormentes de aço conforme Brina (1983):  

Em essência, consiste numa chapa laminada, em forma de U invertido, curvada e, suas 

extremidades a fim de formar garras que se afundam no lastro e se opõem ao 

deslocamento transversal da via. O dormente metálico é relativamente leve (70 kg) e 

fácil de ser assentado. 

 

Duas das desvantagens deste tipo de dormente (figura 2.4) é que devido ser um bom 

condutor de eletricidade, podem ocorrer falhas na continuidade da corrente elétrica em ferrovias 

sinalizadas, quando um trem passa, faz mais barulho do que um dormente de madeira. 

Alguns dormentes de aço têm conectores metálicos removíveis para a fixação dos trilhos, 

que encaixam em furos pré-existentes na chapa metálica. Já outros modelos têm placas de apoio 

usinados para os trilhos, que só servirão para determinado tipo de trilho (RANGEL, 2017). 

Figura 2.4 Dormente de Aço 

 

Fonte:  Ad Nomas (2021) 

De acordo com a VALE (2009) os defeitos comuns nesse tipo de dormente é a 

possibilidade de fratura ou ruptura da seção transversal, ainda pode ocorrer deformação que 

compromete a retenção e aplicação das fixações ou compromete a bitola da via. A tabela 2.3 

apresenta as dimensões dos dormentes de aço aplicados nas ferrovias da VALE. 
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Tabela 2.3 Dormentes de Aço Aplicadas nas Ferrovias 

FERROVIA BILOTA 

(MM) 

COMPR. (MM) LARGURA 

(MM) 

 ALTURA 

(MM) 

EFMV 1000 2200  260 200 

EFC 1600 2800  260 200 

Fonte: VALE (2009) 

 

Os dormentes de plástico (figura 2.5) tem algumas vantagens como por exemplo sua vida 

útil, que é estimada em pelo menos 40 anos em ferrovias de carga pesada. Além de poder ser 

100% reciclados, podem ser instalados em vias que utilizem dormentes de madeira. Em 

comparação com dormentes de madeira natural, suportam altas cargas por eixo, suportam altas 

tensões e têm maior flexibilidade. Por não serem afetados pela água e pelos efeitos biológicos, 

suas instalações são adequadas para locais com mudanças climáticas e alta umidade. Assim 

como os dormentes de concreto e aço, eles não precisam ser impregnados com pesticidas. 

(SALLES, 2009). 

Segundo Schemberg (2013) apud Icimoto (2013) gerente de manutenção da via 

permanente da empresa América Latina Logística – ALL (atualmente, RUMO Logística), os 

testes com dormentes de plástico nos trechos críticos da via permanente apresentaram 

adversidades na fixação do tirefão e ruptura à flexão de modo frágil. 

Figura 2.5 Dormentes de Plástico 

 

Fonte: SOUZA (2015) 

2.1.2 Dormentes de concreto  

Os dormentes de concreto foram criados para substituir os dormentes de madeira que 

devido ao desmatamento a madeira de lei ficou escassa e teve um aumento de preço 

considerável, além de ter uma durabilidade reduzida devido ao aumento das cargas por eixo na 

via (RANGEL, 2017). 
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Diversos tipos de dormentes de concreto foram criados, porém apenas dois demostraram 

ser adequados do ponto de vista técnico e econômico para serem utilizados nas ferrovias ao 

redor do mundo o Dormente monobloco de concreto protendido e o Dormente bi bloco de 

concreto armado (ICIMOTO, 2013).  

a) Dormente monobloco de concreto protendido 

Para Brina (1983) “trata-se de dormente reforçado, capaz de resistir a fortes impactos”. 

Embora os dormentes de concreto tenham tido muitos problemas no início de sua utilização 

devido a fissuras geradas pelo apoio no lastro, o avanço da tecnologia permitiu corrigir esses 

problemas, tornando-o adequado. A figura 2.6 mostra um dormente monobloco de concreto 

protendido. 

Figura 2.6 - Dormente Monobloco de Concreto Prontendido 

 

Fonte: BRINA (1983) 

Segundo a VALE (2009), esse tipo de dormente pode ser visto na Estrada de Ferro 

Carajás, e sua dimensão é usada conforme o projeto do fabricante. Suas falhas mais comuns são 

trincas, fraturas e até rupturas, ocorrendo também desgaste entre a placa de apoio e o trilho. 

b) Dormente bi bloco de concreto armado  

Os dormentes híbridos mostrados na Figura 2.7 também são chamados de dormentes RS 

porque foram projetados por Roger Soneville na França. De acordo com Brina (1983), “é 

constituído de dois blocos de concreto armado, ligados por uma viga metálica; esta viga 

desempenha um papel preponderante, porque tem um comprimento quase igual ao do dormente 

e constitui a robusta armadura principal dos blocos de concreto”. 

Figura 2.7 - Dormente bi bloco 

 

Fonte: BRINA (1983) 
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O diferencial desse tipo de dormente é que, segundo Brina (1983), ele é capaz de 

suportar um tráfego elevado, em situações de mau estado de conservação, sem sofrer fissura 

nem fadiga. Sua resistência transversal é superior às encontradas nos dormentes de madeira sem 

perder a elasticidade. 

O sistema de fixação utilizado neste tipo de dormente pode ser colocado com auxílio de 

placa de apoio ou pode ser chumbado no concreto, deve ser de ferro fundido e apresentar 

resistência mínima à tração de 500 MPa e alongamento mínimo de 7 % (RANGEL, 2017). 

Segundo a Norma ABNT NBR 11709:2015 o projetista deve informar ao fornecedor as 

características das fixações dos trilhos, ou das placas de apoio, para os quais o dormente deve 

ser projetado e produzido, de acordo com o seguinte: 

a) Quando há uma definição ou escolha prévia por parte do projetista da linha férrea, 

informar o tipo, marca e modelo do sistema de fixação; 

b) quando não há uma definição ou escolha prévia por parte do projetista da linha férrea, 

informar quais os conjuntos de fixações aceitos, exemplo: fixação aparafusadas, grampo 

acionado ou mista, grampo mais parafuso. Qual o tipo de palmilha aceito e se a linha 

necessita de isolamento elétrico ou não. E qualquer outra exigência preestabelecida pelo 

projetista relativa ao sistema de fixação. 

2.1.2.1 Vantagens e desvantagens na utilização dos dormentes de concreto  

O desenvolvimento de faixas de dormentes de concreto mostra que, além de excelente 

desempenho em faixas de elevada carga por eixo, também é econômica em faixas muito curvas, 

com alto fluxo de passageiros e alta velocidade. 

Em muitos países, principalmente na Europa, o custo dos trilhos com dormentes de 

concreto é menor do que o custo dos trilhos com dormentes de madeira. 

De acordo com Schramm (1977), conforme citado por Trindade (2012) as vantagens da 

superestrutura com dormentes de concreto em comparação com dormentes de madeira são: 

a) a durabilidade dos dormentes de concreto é de 50 anos;  

b) há restrição longitudinal continuamente;  

c) há uma consistente manutenção da bitola, com redução na extensão dos 

problemas dinâmicos;  

d) invulneráveis aos fungos, insetos e fogo;  

e) não há pregos cravados para dificultar a substituição de trilhos;  

f) ótima capacidade isolante;  
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g) são requeridos 1667 dormentes de concreto por quilômetro, contra 1852 de 

madeira; 

h) maior rigidez lateral e vertical maior, devido a massa dos dormentes de concreto 

e à fixação elástica, conferindo maior segurança contra flambagem de via. 

As vantagens para o trilho são:  

a) conservação da geometria de via;  

b) fácil e rápida substituição dos trilhos, que é importante em vias de grande movimento 

e onde a vida útil dos mesmos é menor;  

c) redução das tensões de flexão no trilho, devido ao aumento de estabilidade da via. 

As vantagens na manutenção da via são: 

a) melhora na qualidade da viagem devido à melhor geometria da via;  

b) reduzida frequência de descarrilhamentos;  

d) um recalque mais uniforme da via, desde que preservada a qualidade do material 

pétreo do lastro ferroviário;  

e) uma significativa redução no custo de manutenção da via permanente.  

De acordo com Venuti (1980), conforme citado por Trindade (2012) as desvantagens dos 

dormentes de concreto são:  

a) a reutilização do dormente após um descarrilhamento é questionável; 

b) maior custo de transporte para a via se comparado ao dormente de madeira, devido 

ao seu maior peso;  

c) há a necessidade de rigoroso controle de qualidade na fabricação dos dormentes, nos 

últimos anos (2014 a 2020) ficou comprovado que a falta de rigoroso controle de 

qualidade da matéria prima, assim como do processo produtivo dos dormentes de 

concreto, levou a sérios danos como reação álcali-agregado e etringita tardia.; 

d) o sistema de fixação não é ajustável ao desgaste do trilho e ao alargamento da via.  

2.1.3 Trilhos  

O trilho é a superfície sobre a qual o trem circula. Eles devem suportar toda a carga dos 

veículos ferroviários e orientá-los. Seu perfil mais usado é do tipo Vignole, que consiste em 

três partes: boleto, alma e patim (MACÊDO, 2009). 

Segundo o DNIT (2014) “é necessário que o trilho tenha dureza, tenacidade, elasticidade 

e resistência a flexão”. Essas são propriedades que os trilhos devem possuir para que cumpram 

suas funções. O material mais comum para a fabricação dos trilhos é aço carbono seguido de 
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aços-liga. Alguns trilhos ainda podem passar por tratamentos térmicos para melhorar sua 

dureza. Os principais componentes do aço que compõem o trilho são 98 % de ferro, carbono, 

manganês, silício e fósforo (MACÊDO, 2009). 

 Os trilhos de perfil Vignole são caracterizados por seu peso por metro, e sua 

nomenclatura é dada em função dessa característica. Por exemplo, o trilho TR-45 tem 

aproximadamente 45 kg a cada metro. Além disso, quanto maior seu peso por metro, mais 

resistente ele será, como mostra a figura 2.8. 

Figura 2.8 - Trilho Vignole e Suas Partes 

 

Fonte: ABNT (2012). 

 

Os trilhos, podem ser produzidos em variados tamanhos, conforme demanda do cliente, 

partindo de 6m e indo a barras de até 90m, produzidos os 3 tamanhos mais comprados pelas 

empresas brasileiras, são as seguintes metragens 12 m, 18 m ou 24 m de comprimento, 

geralmente seguindo o padrão American Railway Engineering Association (AREMA) ou o 

padrão International Union of Railways (UIC). Os tipos mais comuns de trilhos estão 

apresentados na Tabela 2.4: 

Tabela 2.4 Tipos de Trilhos 

TRILHOS  

AREA Kg/m UIC Kg/m 

TR25 37 S41 41 

TR32 32 S49 49 

TR37 37 S54 54 

TR45 45 S64 64 

TR50 50 UIC60 60 

TR57 57 Ri59 59 

TR68 68   

TR71 71   
Fonte: Adaptado de STEFFLER (2013). 
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Normalmente, os trilhos mais utilizados nas ferrovias de transporte de cargas são os 

modelos TR-57, TR-68 ou UIC-60, devido as solicitações serem mais elevadas (RUSSO, 2012). 

Nos trilhos existem alguns componentes que fazem sua ligação nas extremidades, que são 

as talas de junção ou as soldas. 

Talas de junção são peças que trabalham em pares e fazem a ligação dos trilhos. Por elas 

são transpassados parafusos que ao serem apertados fornecem união ao conjunto e rigidez à 

junta (Figura 2.9), garantindo uma transição segura das rodas entre trilhos diferentes 

(STEFFLER, 2013). O sistema de fixação tem uma importante função para os trilhos, que é 

mantê-los fixos e evitar deslocamentos longitudinais dos trilhos, também fornece uma 

mitigação para suprimir as vibrações dos impactos do trânsito que vai direto para o trilho. 

Figura 2.9 - Talas de Junção e Parafusos 

 

Fonte: Trilhos Ferroviários Ltda. (2021).  

2.1.3.1 Esforços atuantes nos trilhos 

Os esforços que atuam no trilho são provenientes das cargas da passagem dos veículos 

ferroviários. Entre a roda e o trilho ocorre as maiores tensões na ordem de 300 Mpa 

(KLINCEVICIUS, 2011). As forças que atuam no trilho (Figura 2.10) podem ser agrupadas em 

três categorias principais vertical, longitudinal e transversal. 

Figura 2.10 Forças Atuantes no Trilho 

 

Fonte: Romero et al (2010). 
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Segundo Schiramm (1977) os esforços verticais que têm a direção normal ao plano dos 

trilhos são:  

a) Carga Estática - é a carga ocasionada pelo peso dos veículos no momento que o mesmo 

estiver parado sobre a via;  

b) força centrífuga vertical – qualquer massa excêntrica do material rodante e dotada de 

movimento de rotação vai gerar uma força centrífuga vertical que variando de posição aumenta 

e reduz a carga do veículo, alternadamente, causando choques cuja intensidade é proporcional 

ao quadrado da velocidade;  

c) movimento de galope – movimento que existe devido a irregularidades na via, como 

exemplo devido a juntas defeituosas. É um movimento em plano vertical, paralelo aos trilhos 

que sobrecarrega ora um eixo traseiro, ora um eixo dianteiro da composição;  

d) movimento de trepidação – é um movimento também causado por irregularidades da 

via e no qual as molas do truque dianteiro e do truque traseiro de um vagão são comprimidas 

ao mesmo tempo, ocasionando “trepidação” que sobrecarrega todos os eixos; 

  e) movimento de balanço ou “roulis” – é um movimento causado em virtude das 

irregularidades da via, sobrecarregando ora as rodas de um lado do veículo, ora de outro lado. 

Movimento pode ocorrer em juntas espaçadas;  

f) repartição desigual do peso nas curvas – ao passarem os trens com velocidade diferente 

daquela calculada para a superelevação do trilho em uma curva, causa sobrecarregamento do 

trilho interno e externo, sendo que o esforço sobre o trilho interno será sempre maior; 

g) defeitos da linha, defeitos no material rodante que podem causar sobrecarregamentos 

diversos devido a problemas de geometria, manutenção, desgaste do material. 

Para Schiramm (1977) os esforços longitudinais são esforços paralelos ao eixo dos trilhos 

e cujas causas principais, são as seguintes:  

a) Dilatação e retração dos trilhos que causam tração e compressão, respectivamente; 

b) golpes das rodas no topo dos trilhos ocorre nas juntas de dilatação, causando esforço 

no sentido do deslocamento dos trens;  

c) esforço trator ou Esforço de Tração oriundos da necessidade de arranque das 

composições quando paradas, assim como para vencer rampas; 

d) frenagem gerada por atrito, uma força no sentido do movimento;  

e) contato dos frisos das rodas com os trilhos, gera por atrito, esforços no sentido do 

deslocamento dos trens.  

Os esforços transversais segundo Schiramm (1977) são:  
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a)  Força centrífuga não compensada pela superelevação do trilho externo, produz esforço 

transversal neste trilho;  

b) movimento de “lacet” - é um movimento causado pelo próprio jogo da via ou por 

alguma irregularidade do alinhamento ou do material rodante e que faz com que as rodas se 

choquem, alternadamente, com os trilhos no sentido de provocarem alargamento da bitola;  

c) vento – como a “área batida” da lateral dos veículos é considerável, um vento forte 

pode criar um esforço transversal razoável nos trilhos, através dos frisos das rodas. 

Especialistas da indústria levantaram a hipótese que um dos principais contribuintes para 

o desgaste do sistema de fixação é a alta carga lateral que ocorre em certos locais da ferrovia 

de cargas pesadas. Tornou-se claro nos últimos anos que o descarrilamento do trem devido ao 

alargamento da bitola e capotamento do trilho são principalmente causados pelas forças laterais 

que são excessivos ou repetitivos para a superestrutura da via (HOLDER, et al., 2017). 

2.2 SISTEMA DE FIXAÇÃO 

As fixações são dispositivos que garantem a ligação física do trilho com o dormente, 

mantendo a bitola da via e oferecendo resistência aos deslocamentos longitudinais e 

horizontais dos trilhos. 

 Conforme Porto (2004), as fixações podem ser fixas ou elásticas e a escolha 

depende das características dos dormentes e dos trilhos, dos carregamentos impostos, dos 

raios de curva e do poder de investimento da empresa ferroviária. 

Segundo Rangel (2017), 

O termo fixação geralmente se acentua o elemento principal que prende o trilho, como 

um grampo ou prego de linha. Mas a nomenclatura correta seria “conjunto de fixação”, 

“sistema de fixação” ou “acessórios de fixação” e não apenas “fixação”. 

 

Com o desenvolvimento tecnológico, esses dispositivos apresentaram uma evolução 

(Figura 2.11) da fixação direta para a indireta (SILOTTI, 2015). A fixação direta (sem placa de 

apoio) em dormentes de madeira foi abandonada por apresentar grandes desvantagens em 

manter a bitola e por facilitar o afrouxamento do elemento fixante ou gerar o afundamento do 

trilho, perda da correta inclinação e aumento da bitola.  
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Figura 2.11 - Sistema de Fixação Direta 

 

Fonte: VENTUROLI (2016).  

Na fixação direta é comum a utilização de retensores (Figura 2.12) que são peças 

metálicas que se prendem no patim do trilho, ajustadas sob pressão e apoiadas na face lateral 

do dormente, objetivando fornecer à certa oposição ao caminhamento do trilho, ou seja, impedir 

o deslocamento do trilho no sentido longitudinal.  

Figura 2.12 - Exemplo de Aplicação dos Retensores 

 

Fonte: PIM - Procedimento de Inspeção de Material (2016). 

Nas linhas com fixações ditas rígidas, nas quais não existe o efeito mola constantemente 

pressionando o patim do trilho, o deslocamento longitudinal do trilho não é efetivamente 

evitado, dessa forma é necessário um componente adicional que desempenhe esta função. Para 

linhas novas em que é utilizada fixação dita elástica, o uso dos Retensores geralmente é 

desnecessário (mas não impeditivo) uma vez que essa função é exercida pelo grampo elástico 

(STEFFLER, 2013).  

A fixação indireta (Figura 2.13) permite a placa de apoio fixar o trilho e funciona como 

um elemento fundamental de suporte, aumentando a área de distribuição das cargas no 

dormente e consequentemente reduzindo as tensões. Isto é primordial nas madeiras de menor 
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qualidade, para que resistam a esforços no sentido lateral, longitudinal e na direção vertical 

(SILOTTI, 2015). 

Figura 2.13 - Sistema de Fixação Indireta no Dormente de Madeira 

 

Fonte: Venturoli (2016).  

A placa de Apoio (Figuras 2.14) é um elemento estrutural colocado sob o trilho, utilizado 

para proporcionar melhor distribuição de cargas e esforços transversais do trilho para o 

dormente, reduzindo a pressão sobre o dormente ou estrutura de suporte, melhorando a retenção 

lateral do trilho (DNIT, 2020). As placas de apoio podem ser concebidas para fixação direta e 

indireta.  A placa de apoio direta foi muito utilizada em dormentes de madeira, porém tinha 

uma desvantagem devido a utilizar de pregos para fixação tinha grandes dificuldades de manter 

a bitola e promover o afrouxamento da fixação. A fixação indireta permite que apoie o trilho e 

aumente área de distribuição das cargas sua fixação e feita com tirefonds ou diretamente 

chumbadas no dormente (SILOTTI, 2015).  

Em dormentes de concreto a placa de apoio chumbada no concreto recebe o nome de 

ombreira além de fixar o grampo no trilho ela também tem uma função de suportar as cargas 

laterais transferidas ao dormente, servindo de batente lateral ao patim do trilho. 

Nos dormentes de concreto, palmilhas elásticas (Figura 2.15) são utilizadas entre o trilho 

e a placa de apoio para evitar a concentração de tensões nos dormentes de concreto e contribuir 

para a elasticidade da pista. Essas palmilhas também ajudam a diminuir a transmissão de 

vibração entre o trilho e os dormentes (KLINCEVICIUS, 2011). 

A espessura média das palmilhas elásticas são de 5 a 10 mm, e varia de acordo com o tipo 

de fixação e o tamanho da carga de projeto (RANGEL, 2017). 
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Figura 2.14 - Placa de Apoio para Fixação Direta e Indireta 

 

Fonte: Suyu Group (2020) 

Figura 2.15 Palmilha Elástica 

 

Fonte: SINCHOLDRAIL (2021) 

As funções que o sistema de fixação ferroviário deve desempenhar variam de acordo 

com o tipo de dormente, trilhos, tráfego, etc. (RUSSO, 2012). Segundo Silotti (2015), as 

fixações devem ter as seguintes características (figura 2.16), em maior ou menor grau. 
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Figura 2.16 Principais características do sistema de fixações 
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Transmitir 

Tensões

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Existem ainda requisitos específicos que cada sistema de fixação deve atender, 

dependendo do tipo de dormente:  

a) Para dormente de madeira, uso de placas de apoio sob o trilho e sobre o dormente; 

b) para dormente de concreto, necessidade de isolamento elétrico em vias 

sinalizadas;  

c) para dormente de aço: a palmilha resiliente e isoladores são necessários quando 

adotados em vias sinalizadas, a fim de proporcionar isolamento elétrico adequado; 

      d) prover ao trilho uma inclinação em relação à vertical. 

2.2.1 Sistema de fixações rígidas tradicionais 

De acordo com a VALE (2009), fixações rígidas, como pregos de linha e tirefond são 

elementos que possuem a capacidade de fixar o trilho sem absorver as vibrações e impactos 

inerentes à ação do tráfego ferroviário. Também, possuem limitações no que se refere ao 

impedimento do deslocamento longitudinal dos trilhos. Além disso, as fixações rígidas, levam 

esse nome, devido a não manter uma pressão constante entre o trilho e o elemento fixante, 

portanto reduzindo a capacidade da via em combater o movimento longitudinal dos trilhos, 

favorecendo flambagens, por exemplo. 
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2.2.1.1 Pregos de linha 

Os pregos de linha são os elementos fixantes, parte do conjunto de elementos que 

constituem um sistema de fixação (placa de apoio e pregos). Segundo Nabais (2014), 

constituem o tipo mais comum de fixação do trilho ao dormente de madeira. São geralmente de 

seção retangular, terminado em cunhas e cravados a golpes de marreta em furo previamente 

preparado. A cabeça do prego apresenta uma saliência que se apoia no patim dos trilhos, sendo 

os tipos mais populares (Figura 2.17) conhecidos vulgarmente como cabeça de cachorro ou asa 

de barata (NABAIS, 2014). 

Por ser um elemento rígido que com as vibrações dos veículos ferroviários perde pressão, 

seu uso deve no Brasil estar restrito a linhas secundárias, com grandes raios e baixo tráfego. O 

prego elástico simples exerce uma força no patim do trilho de 5 a 15 kN (Rangel, 2017). 

Figura 2.17 - Pregos de Linha 

 

Fonte: Grupo ALS Construtora e Ferrovia (2021).  

 

Para Steffler (2013) a vantagem do prego de linha é: 

a) Preço, em função da facilidade produtiva, podendo ser adquiridos por até 1/3 do 

valor de outra fixação rígida (tirefond). 

Já as desvantagens, segundo Steffler (2013), são: 

a) Para ferrovias com cargas superiores a 20 toneladas por eixo, normais atualmente 

no Brasil, o prego de linha sofre com o efeito do arrancamento provocado pelo 

levante do trilho, sendo necessária uma maior frequência de manutenção; 

b) como a área de contato com o patim do trilho é menor, o prego foge mais 

facilmente de cima do patim do que outras fixações rígidas, perdendo em retenção 

dos movimentos horizontais; 

c) proporciona majoritariamente fixação vertical, que ainda pode ser reduzida, não 

tendo contato constante da cabeça do prego com o patim do trilho. 
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d) podem afrouxar devido as vibrações provocadas pelos veículos ferroviários e 

também com a variação volumétrica da madeira. 

2.2.1.2 Tirefond 

O tirefond (Figura 2.18) é uma espécie de parafuso de rosca soberba, sendo normalizado 

pela NBR 8497 (ABNT, 2009). Também é um elemento fixante, parte do conjunto da fixação. 

A fixação é superior ao prego, pois é aparafusado ao dormente, vedando melhor o furo e 

reduzindo a entrada de água, o que torna a interação do tirefond com o dormente mais adequada.  

O tirefond tem maior resistência ao arrancamento que o prego sendo utilizado em diversos 

sistema de fixação que utilizam placa de apoio (VALE, 2009).  

Figura 2.18 - Modelos de Tirefond 

 

 

Fonte: CONDUTEC (2020).  

 

 

As vantagens gerais do tirefond, segundo Steffler (2013) são: 

a) em função de ser uma peça que é parafusada, reduz a frequência de intervenções devido 

a fixação não frouxar com tanta facilidade, em comparação com o prego de via; 

b) sua mecanização para aplicação é mais fácil e barata, que se comparado com outros 

tipos de sistema de fixação. 

Já as desvantagens, segundo Steffler (2013), são: 

a) deve-se ter mais cuidados durante a fixação para que não se perca a cabeça da rosca, 

pois, caso aconteça, dificultará a retirada do fuste do parafuso e aumentará o tempo de 

manutenção; 

b) ao usar diretamente para prender o trilho a cabeça do tirefond perde o contato com o 

patim após algumas vibrações da passagem dos trens, sendo necessária uma manutenção 
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constante de reaperto. Essa questão inclusive é chave para utilização das fixações ditas 

elásticas, amplamente utilizadas atualmente. 

2.2.2 Sistema de fixações elásticas mais difundidos 

Com o aumento das cargas transportadas e velocidades do material rodante, houve a 

necessidade de melhorar o sistema de fixação entre trilhos e dormentes, tornando-os mais 

resistentes e flexíveis. Basicamente, inseriu-se um elemento elástico (existem diversos tipos e 

formatos) que efetua uma pressão constante no patim do trilho, puxando-o contra o dormente, 

mantendo uma união mais eficiente entre os elementos (trilho e dormente). 

Essas fixações permitem reduzir o número de manutenções na via permanente se 

comparado com as ditas rígidas, além de diminuir os ruídos e vibrações produzidos pelo 

material circulante. As referidas fixações podem ainda apresentar uma componente de 

isolamento elétrico da via (GUEDELHA, 2012). 

As fixações elásticas permitem um maior conforto, devido a distribuir a carga proveniente 

do trilho e diminuir oscilação na via, permitindo que os veículos circulem com mais suavidade. 

Esse tipo de fixação mantém uma pressão constante sobre o trilho, dificultando seu 

afrouxamento (PORTO, 2004). 

As fixações elásticas são amplamente usadas em vários tipos de ferrovias, desde linhas 

de metrô até vias usadas para transporte pesado. Ao longo dos anos, com o aprofundamento 

dos estudos sobre ferrovias e a moldagem do aço, novas formas de fixar o trilho foram 

pensadas e diversos sistemas de fixação foram criados. 

De acordo com Mauricio et al (2010) existem três tipos de sistema de fixação elásticos, 

os aparafusados os de grampo acionado e o misto. Em sistema de clipes aparafusados, o clipe é 

ancorado por um parafuso que é rosqueado em uma placa de apoio que está ancorada no 

dormente. Em sistema de fixações de grampo acionado existe um ombro de aço fundido que o 

grampo é conduzido para atingir a força de aperto necessária. Já o misto o grampo acionado e 

fixado no trilho com uma placa de apoio que é aparafusada no dormente. 

 Alguns exemplos de sistema de fixação utilizados em dormentes de concreto são 

GEO, Deenik, e-clip, RE, RN, SKL, Fastclip, S.75, W30 HH. Estes elementos serão detalhados 

nas próximas seções. 



  

Colaborações para a escolha do sistema de fixação ferroviária para dormentes de concreto 

 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 43 
 

2.2.2.1 Fixação GEO 

A fixação GEO (Figura 2.16) consiste em uma peça de metal em forma de cavalete 

(vulgarmente denominado castanha), com suas abas trabalhando longitudinalmente ao trilho, 

pressionando-o para baixo e prendendo o cavalete à placa de suporte por uma porca e arruela 

de pressão (objetivando manter a pressão mesmo com a carga vibratória, que tende a afrouxar 

a porca). A placa de apoio tem espaço livre para acomodar uma peça em forma de “T” invertido, 

com rosca na extremidade, que atravessa o cavalete (castanha) recebendo uma arruela de 

pressão dupla (para combater o afrouxamento) e uma porca (VALE, 2009). 

Figura 2.19 - Fixação GEO 

 

Fonte: Ildefonso (2013). 

 

Uma das características mais positivas do GEO é que ele tem excelentes resultados de 

resistência ao movimento longitudinal do trilho, apesar de suas propriedades de fixação serem 

parcialmente rígidas. A pressão exercida no suporte combinada com a arruela de pressão, que 

mantém contato com o parafuso, é considerada satisfatória (STEFFLER, 2013). 

Apesar de usar uma mola tensionadora no parafuso de pressão que fornece uma 

flexibilidade ao conjunto, o sistema de fixação GEO apresenta desvantagem devido as 

vibrações nos trilhos que pode desapertar a porca necessitando de frequente manutenção. Outra 

desvantagem é que esse tipo de fixação requer uma sensibilidade do operador em sua instalação 

para conseguir uma força de aperto consistente caso use ferramentas manuais. 

Esse tipo de fixação pode ser adotado em dormentes de todos os tipos, com a placa de 

apoio usinada ou aparafusada juntamente com o dormente, mas é usualmente utlizado em 

dormentes de aço (RANGEL, 2017). 
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2.2.2.2 Fixação RN 

O fixador RN (Figura 2.20) é adequado para dormentes de concreto e consiste em uma 

placa de aço perfilada posicionada perpendicularmente ao trilho, cuja extremidade inferior 

mantém o trilho na bitola correta. Já a extremidade superior tem a função de prender os trilhos 

nos dormentes, aparafusando o grampo com uma arruela e porca. Em dormentes bi blocos e 

monoblocos, o parafuso é inserido posteriormente à sua fabricação (VALE, 2009). 

Figura 2.20 - Fixação RN 

 

Fonte: BRINA (1983) 

Vantagens e desvantagens da fixação RN, segundo Stefller (2013): 

a) facilidade de instalação devido a precisar apenas de apertar a porca até tencionar 

a placa de aço no patim do trilho; 

b) simplicidade do conjunto, tornando a fixação de fácil viabilidade; 

c) os grampos tendem a se deformar mais rapidamente em comparação com outras 

fixações, aumentando o ciclo de manutenção devido a redução da vida útil. 

O sistema de fixação RN necessita de um dormente especial devido a cavidade que prende 

a haste da placa de aço. Essa cavidade tem uma função estratégica para evitar as forças laterais 

que podem causar o tombamento do trilho ou enlanguescer a bitola. 

Essa fixação já está em desuso no Brasil sendo substituída principalmente pelas fixações 

do fabricante Dorbrás devido a apresentar desgaste prematuro nas cavidades de apoio das molas 

de fixação, devido a fixação RN ter pior respostas em dormentes de concreto que são colocados 

em curvas de pequenos raios e em vias que atuam com carga pesada (RUSSO, 2012). 

2.2.2.3 Fixação Deenik 

Segundo a Pandrol (2020), a fixação Deenik (Figura 2.21) permite que a distribuição de 

tensões nas direções vertical, lateral e longitudinal que agem sobre a estrutura da via, ao longo 

do acessório, seja equilibrada. Como resultado, o grampo tem maior elasticidade, resistência à 
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fadiga, durabilidade e capacidade de absorver deformações, durante a instalação e, ao longo de 

sua vida útil. As vantagens e desvantagens deste tipo de fixação, segundo Steffler (2013), são: 

a) otimização para uso em dormentes de concreto e aço devido a placa de apoio já 

vir instalada no dormente; 

b) resistência à fadiga adequada; 

c) mesmo com o descarrilamento do trem o grampo tende a se manter estável ao 

ponto de permitir a liberação do tráfego; 

d)  a quebra da placa de apoio ou ombreira onde encaixa o grampo requer a troca, 

podendo até parar a operação ferroviária. 

Figura 2.21 - Fixação Deenik 

 

Fonte: Pandrol (2020).  

Normalmente, um fixador é pré-instalado no dormente e, em seguida, a braçadeira é 

conectada ao fixador para realizar a conexão entre o trilho e o dormente. Como esse tipo de 

fixação não utiliza parafusos, teoricamente é menos sensível ao operador uma vez que sua 

instalação pode ser feita tanto manual quanto com maquinário e permitir a mesma pressão no 

trilho e sua manutenção pode ser confirmada apenas por uma inspeção visual, pois não necessita 

ser reapertado. Quando identifica um fixador quebrado apenas faz a troca por um novo 

componente. 

Atualmente, o modelo desta fixação possui seção transversal variável, o que ajuda a 

distribuir melhor a força ao longo da peça e reduzir a concentração da força em uma área de 

raio menor (Figura 2.22). Portanto, as seguintes vantagens são obtidas: maior elasticidade, vida 

útil mais longa e maior capacidade de absorver a deformação durante a instalação e operação 

(RUSSO, 2012). 
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Figura 2.22 - Grampo Deenik com Isolador Elétrico 

  

FONTE: ABIFER (2018) 

 

2.2.2.4 Fixação Pandrol E-clip 

É uma braçadeira de aço mola que pode ser inserida no furo da placa de suporte 

e é fabricada especialmente para este tipo de componente (Figura, 2.23). Segundo a 

fabricante Pandrol (2020), os seus grampos elásticos foram instalados em mais de 50 

países, em centenas de aplicações, cobrindo todas as seções ferroviárias conhecidas 

possíveis. 

Figura 2.23 - Fixação Pandrol E-clip 

 

Fonte: AGICO GROUP (2020).  

A vantagem deste tipo de fixação elástica é a manutenção rápida, o método de aplicação 

é relativamente simples, pois devido a ser um grampo acionado necessita apenas de empurrá-

lo contra o patim do trilho até travar com a ombreira ou placa de apoio. Sua mecanização de 

instalação também é facilitada dado que existem máquinas especiais para realização do serviço, 

permitindo ganhos na velocidade da manutenção, em comparação a outros grampos elásticos. 

O principal defeito da fixação e-clip é a rachadura devido a fadiga, este defeito somente 

é percebido quando o trilho sofre um impacto da roda do trem devido alguma anomalia da via, 

file:///C:/Users/Jairo%20Lino/Desktop/Agico
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cargas maiores ou menores no trem não altera a resistência de fadiga do grampo (HASAP et al 

2018). 

Segundo Russo (2012) algumas vantagens desse sistema de fixação são: 

a) Composto por poucos componentes;  

b) Elevada atenuação das vibrações; Vida útil longa; Pode ser usado em 

qualquer tipo de dormente e em vias sem lastro;  

c) Pode ser instalado com uma trava anti-vandalismo, o que impede a 

remoção     da fixação e também do dormente sem o uso de ferramenta apropriada. 

Uma possível desvantagem é a incapacidade de fazer ajustes em campo para 

variar a força de fixação. E devido a trava aniti-vandalismo que é um entalhe no braço 

central do grampo que trava, encaixando em uma protuberância correspondente moldada 

no interior da estrutura de encaiche, é necessario uma ferramenta apropriada para retirar, 

caso tente fazer a manutenção sem a ferramenta especifica o operador não consiguira 

fazer a manutenção. 

2.2.2.5 Fixação Pandrol RE  

O sistema Pandrol RE (Figura 2.24) tem um número reduzido de componentes soltos 

em comparação com o Pandrol E-clip. É fornecido com isoladores de contato instalados na 

extremidade do grampo, o que torna adequado para uso em linhas sinalizadas. O sistema 

pode substituir o grampo E-clip sem alterar o dormente (PANDROL, 2020). 

Figura 2.24 - Sistema Pandrol Re. 

 

Fonte: PANDROL (2020). 
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Dentre as vantagens, segundo a Pandrol (2020), destacam a não utilização de parafusos 

e porcas para fixação no trilho resumindo em apenas três componentes grampo, isolador e 

palmilha assim, demonstrou por meio de testes reduzir o tempo de instalação em até 35%.  

A desvantagem é que necessita de ferramentas especiais para instalação e manutenção 

que caso o operador não tenha dificultara fazer esse trabalho.  

Esse tipo de sistema de fixação poderá ser utilizado apenas em dormentes de aço e 

concreto devido ao grampo ser encaixado em ombreiras fixada durante a fabricação do 

dormente, assim não precisando de placa de apoio e consequentemente de tirefão fixando essa 

placa. 

2.2.2.6 Fixação Fastclip 

A fixação Fastclip (Figura 2.25) é pré-montada e pode ser instalada nos dormentes de 

concreto, madeira e aço. O sistema é projetado para todas as categorias de via e especificamente 

projetado para permitir a instalação rápida por equipamentos mecanizados (PANDROL, 2020).  

Figura 2.25 - Fixação Fastclip 

 

Fonte: PANDROL (2020) 

O sistema de fixação Fastclip apresenta falhas relatadas principalmente em seções curvas 

da ferrovia a falha mais percebida é a quebra dos chumbadores devido a forças laterais 

excessivas (CHOI, 2020). 

Vantagens e desvantagens, segundo Steffler (2013): 

a) proporciona uma economia de mão de obra, bem como redução dos custos de 

distribuição e manuseio durante a instalação da via e troca de trilhos; 

b) se um componente necessitar ser substituído, o grampo pode ser retirado facilmente, 

sem a necessidade de desatarraxar parafusos; 
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c) em função do seu desenho especial e da necessidade de uma ombreira específica, o 

custo é elevado; 

d) em descarrilamentos tende a perder completamente a pressão, inclusive com a 

fratura da sua ombreira de encaixe necessitando a troca do dormente também. 

O sistema de fixação Fastclip necessita de ferramentas manuais especiais para instalação 

e extração do clip é vantajoso fazer sua manutenção e instalação com o maquinário caso 

contrário levará mais tempo para fazer a manutenção ou instalação em comparação com outro 

sistema de fixação que não necessitam de ferramentas especiais. 

Os principais componentes da fixação Fastclip são apresentados na Figura 2.26, 

percebe-se que quando utilizado em dormentes de madeira ou plástico a placa de apoio é fixada 

com tirefão o que pode ocasionar um aumento no ciclo de manutenção visto que a vibração dos 

trens na via férrea ocasiona a perca de pressão do tirefão, outro problema que pode ser percebido 

é que há um aumento significativo no número de componentes em comparação com a fastclip 

instalada em dormentes de concreto e aço, assim pode o tempo de instalação na via aumentara 

consideravelmente. 

 

Figura 2.26 - Componentes do Sistema de Fixação Fast Clip. 

 

Fonte: Adaptado Pandrol (2020). 

2.2.2.7 Fixação SKL 

 SKL (Figura 2.27) é uma fixação elástica, composta por duas braçadeiras de tensão 

(grampos SKL) para dormentes de concreto, na parte superior das placas de guia angulares, de 

cada lado do trilho. (PANDROL, 2020). 
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Figura 2.27 - Fixação SKL 

 

Fonte: Pandrol (2020). 

 

Esse tipo de fixação é fácil de instalar e a manutenção é bem simples devido ao uso de 

tirefão para prender o grampo duplo, tem uma resistência notável contra cargas verticais. 

Sistema de clipes aparafusados em geral têm a vantagem de permitir o ajuste em campo das 

forças de aperto. Além disso, muitos designs permitem a substituição eficiente de componentes 

no campo (clipes, parafusos e placas de apoio) (Romero et al, 2010). 

De acordo com Mohammadzadeh et al (2014) o aumento de ciclos diários na ferrovia que 

utiliza a fixação SKL diminui a vida útil do sistema de fixação, em seu artigo verificou-se que 

o índice de confiabilidade, que é a probabilidade de falha devido a fadiga para 40 anos de 

operação ferroviária cai de 3 para 2,60, sendo recomendado que se alguma rachadura for 

detectada nos clipes, ele deve ser substituído. 

A fixação SKL necessita de um dormente especial para sua instalação devido a canaleta 

projetada para apoio das placas de guia angulares que tem a finalidade de transmitir 

adequadamente as forças laterais que são recebidas do trilho para o dormente. As placas de guia 

angulares podem ter vários tamanhos que ajudam a minimizar a força centrifuga que acontece 

nas curvas das vias férreas, o sistema de fixação é recomendado para linhas que tem um raio de 

curva menor. 

O grampo duplo fornece maior contato com o patim do trilho que em números representa 

uma força de aperto maior de 17 kN em comparação com a RE e Fastclip que é de 16 kN. 

Vantagens e desvantagens, segundo Steffler (2013): 

a) Facilidade na mecanização para aplicação e retirada do grampo elástico, 

utilizando o equipamento tirefonadeira; 
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b) precisa ser constantemente verificado devido a afrouxar o tirefonds que prende 

o clip ocasionando perca de torque. 

2.2.2.8 Fixação W 30T Vossloh para transporte pesado 

Devido ao aumento do peso específico, principalmente nas ferrovias que transportam 

minério (35 toneladas ou mais por eixo), as vias devem ser projetadas com a possibilidade de 

suportarem volumes de carga cada vez maiores, condição para qual o sistema de fixação W 30T 

foi desenvolvido (VOSSLOH, 2020). 

As fixações de grampos aparafusados, permitem variar a altura do trilho a fim de manter 

o trilho adequado a geometria da via. Uma desvantagem para alguns sistemas de grampo 

aparafusado é que sua instalação tende a ser sensível ao operador, portanto, é difícil conseguir 

uma força de fixação consistente em cada trilho assentado sem o uso de ferramentas ou 

maquinários especializados (Romero et al, 2010). 

Dentre as vantagens do sistema de Fixação W 30T (Figura 2.28), segundo Vossloh 

(2020), destacam-se: 

a) suporte a cargas de até 35 toneladas, por eixo; 

b) retenção segura do trilho, mesmo com inclinações extremas em curvas apertadas; 

c) resistência a eletricidade; 

d) não necessita de ferramenta especial para instalação; 

e) poucos componentes. 

Figura 2.28 Sistema de Fixação W30T para Transportes Pesados 

 

Fonte: VOSSLOH (2020) 

O sistema de fixação W 30 T tem a mesma forma da SKL apresentada anteriormente 

então também necessita que o dormente seja feito sobre medida para sua instalação, além de 
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utilizar tirefão para prender o grampo que pode ser uma desvantagem devido a trepidação da 

via ocasionar a perca da força de aperto do grampo no trilho necessitando de uma fiscalização 

constante para inspecionar a via e reapertar as fixações frouxas. 

2.2.2.9 Fixação S.75  

São fixações duplamente elásticas e isolantes (Figura 2.29), compostas por calços 

isolantes de náilon de alta resistência à compressão e ao impacto, lâminas de mola 

dimensionadas para produzir elevada força de aperto e palmilhas de borracha padrão 

UIC (responsáveis pela atenuação de impacto e de vibrações de alta frequência) (RUSSO, 

2012). 

Figura 2.29 - Modelo S.75 

 
FONTE: Catálogo Dorbrás (S.D.) 

Suas principais características técnicas são as seguintes: 
a) Não há necessidade de reaperto do parafuso após a montagem; 

b) alta capacidade de retenção longitudinal, superior a 18 kN por assento do 

trilho; 

c) alta pressão vertical de contato para a fixação montada, superior a 34 N/m² 

por assento do trilho, o que permite o permanente contato das fixações com o 

patim do trilho; 

d) isolamento elétrico; 

e)  proteção das lâminas de mola contra apertos excessivos: Uma vez que o correto 

torque tenha sido aplicado ao parafuso, as lâminas de mola assumem a curvatura 

máxima predeterminada pela superfície superior dos calços isolantes, os quais ficam 

submetidos à simples esforços de compressão, evitando-se assim a ocorrência de falhas 

por flexão. 

file:///C:/Users/Jairo%20Lino/Desktop/DISSERTACAO_LUIS_RUSSO.docx%23_bookmark55
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Segundo o fabricante Dorbras (2020) o sistema de fixação S.75 está sendo utilizado no 

Brasil nas seguintes linhas: Metrô do Rio de Janeiro, Trensurb de Porto Alegre e Metrô de 

Fortaleza - Metrofor. 

2.3 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FERROVIÁRIAS 

PARA SISTEMA DE FIXAÇÃO ELÁSTICA 

Após a apresentação dos principais conjuntos de fixações elásticas que podem ser 

utilizados em dormentes de concreto, nesta seção iremos listar os destaques das principais 

normas que alicerçam suas padronizações e utilizações. Entre as normas pesquisadas, destacam-

se as empresas ferroviárias VALEC, VALE e CBTU, com um vasto material de especificações 

técnicas sobre sistema de fixação utilizadas em suas ferrovias. Foram utilizadas as 

especificações técnicas dos principais fabricantes Pandrol e Vossloh que apresentam o maior 

número de modelos de sistema de fixação elásticas usadas em todo o mundo. 

2.3.1 Normas técnicas ABNT 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas tem ao todo 163 normas vigentes para o 

setor metroferroviário, destaca-se o normativo técnico para dormentes, constando 10 normas 

abrangendo dormentes de aço, concreto e madeira. 

As normas ABNT sobre fixações, que estão em vigor no ano de 2021 é a norma NBR 

7616:1989, sobre Prego asa-de-barata e a norma NBR 8497:2009 que é sobre tirefão, 

demonstrando a forma e dimensões para a confecção destas fixações rígidas. Essas normas 

citadas não serão discutidas nesta pesquisa devido o objetivo ser relatar sobre as fixações 

elásticas. 

Uma importante norma técnica que não está vigente é ABNT NBR 7649:1982, que define 

os termos empregados no sistema de fixação dos trilhos e demostra em seus anexos alguns tipos 

comerciais utilizados no Brasil. É uma norma com vasto detalhes técnicos de vários modelos 

de fixações elásticas que não se encontra em nenhuma outra norma técnica da ABNT, dentre as 

fixações citadas destacam-se as seguintes: 

a) GEO para dormentes de madeira e concreto em vias lastreadas e via de base rígida; 

b) RN para dormentes de madeira sem placa de apoio e com placa de apoio, 

dormentes de concreto e dormentes de concreto bi-bloco; 

c) Deenik para dormente de madeira sem placa de apoio e com placa de apoio, 

dormentes de concreto e via de base rígida; 
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d) Pandrol E-clip para dormente de madeira com placa de apoio, dormente de 

concreto e para via de base não lastreada; 

e) SKL para dormente de concreto. 

Percebe-se que o comitê metroferroviário que introduz os normativos técnicos do setor 

precisa criar normas referentes ao sistema de fixação elásticos, visto que atualmente as 

empresas ferroviárias que constrói e opera as ferrovias brasileiras adotam a fixação elástica 

como principal sistema de fixação. Não ter um normativo técnico da ABNT como referência 

pode dificultar na escolha do sistema de fixação correto para o projeto ferroviário. 

2.3.2 Normas técnicas AREMA 

A Associação Americana de Engenharia e Manutenção Ferroviária (AREMA) produz e 

publica as práticas recomendadas para o setor metroferroviário dos Estados Unidos, cuja a 

missão é o desenvolvimento e o avanço do conhecimento técnico, prático e das práticas 

recomendadas relativas ao projeto, construção e manutenção da infraestrutura ferroviária. 

A AREMA (2013) sugere que o projeto do sistema de fixação deve ser parte integrante 

do projeto da via para garantir sua compatibilidade com os outros componentes e para obter 

economia, na construção e manutenção. O sistema de fixação deve ser projetado para exigir o 

menor número de peças e minimizar o uso de componentes roscados. O sistema de fixação deve 

suportar as forças verticais, laterais e longitudinais esperadas, ter isolamento elétrico, 

resistência a fadiga, resistência à corrosão e deterioração devido às condições atmosféricas e ter 

facilidade de instalação e substituição. 

A norma técnica da AREMA apresenta quais testes devem ser utilizados para comparar 

os requisitos de desempenho que os fabricantes apresentam para seu sistema de fixações.  

Os principais testes são: 

a) restrição longitudinal do clip - determina a capacidade do sistema de fixação 

resistir ao movimento longitudinal do trilho; 

b) restrição lateral do clip – determina a capacidade do sistema de fixação resistir ao 

movimento lateral do trilho; 

c) teste de carga repetitiva no sistema de fixação – determina a capacidade de 

suportar ao carregamento lateral e vertical; 

d) teste de fadiga por abrasão - determinar a resistência à deformação ou abrasão do 

assento do trilho devido a cargas repetidas; 
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e) impedância elétrica - determina a capacidade do sistema de fixação de resistir a 

correntes elétricas condutoras. 

2.3.3 Especificações técnicas da VALEC 

A VALEC é uma empresa estatal que desenvolve estudos e projetos de obras de 

infraestrutura ferroviária e algumas especificações técnicas utilizadas no desenvolvimento dos 

projetos ferroviários e por outras empresas ferroviárias no Brasil (VALEC, 2020). 

No site da VALEC encontram-se todas as normativas técnicas desenvolvidas para as 

fixações elásticas, estando disponíveis a especificação 80-EM-044A-58-8014, que definem as 

características principais do grampo Pandrol E-clip (Tabela 2.5. Esse tipo de fixação elástica 

(Figura 2.30) pode ser aplicável tanto em dormentes de concreto, aço e de madeira. Foi utilizada 

na ferrovia Norte-Sul, e suas características gerais, conforme a especificação, são: 

a) o grampo elástico deverá ser para os seguintes tipos de trilho TR-57 ou UIC-60 

utilizado para fixação do trilho ao dormente, diretamente ou através de placa de 

apoio; 

b) ser projetada para utilização em ferrovia com os seguintes parâmetros e 

características: 

Tabela 2.5 Caraterísticas Técnicas da Ferrovia 

Características Técnicas Valor 

Carga por Eixo 32 t 

Bitola 

Larga, mista ou 

métrica 

Raio Mínimo 343,823 m 

Rampa Máxima Compensada 1,45 % 

Velocidade Máxima de Projeto 80 Km/h 

Velocidade Máxima Operacional 60 km/h 

Espaçamento dos Dormentes 600 mm 

Retenção de esforços longitudinais 10,8 kN 

Garantia do Material 5 anos 
Fonte: Adaptado de VALEC (2012). 
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Figura 2.30 - Sistema de Fixação Pandrol E-clip Para Trilho UIC-60. 

 

Fonte: VALEC (2011). 

2.3.4 Especificações técnicas da CBTU 

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos é uma empresa pública brasileira que 

atualmente opera os serviços de transporte de passageiros sobre trilhos nas regiões 

metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Maceió, João Pessoa e Natal (CBTU C. B., 2007). 

Possui especificações técnicas em seu site para os grampos elásticos do tipo Pandrol, 

Deenik e S.75, de forma a estabelecer os requisitos exigidos para sua fabricação e recebimento. 

Os dados básicos para a via, segundo a CBTU (2005), para grampos elásticos Pandrol E-clip, 

Deenik e S.75 podem ser encontrados na Tabela 2.6: 

Tabela 2.6 Características técnicas da ferrovia segundo CBTU 

Características Técnicas  

 E-clip Deenik S.75 

Carga por Eixo 27 t 27 t 25 t 

Bitola 1 m e 1,60 m 1 m, 1,435 m e1,60 m 1 m e 1,60 m 

Raio Mínimo 312 m 312 m 312 m 

Rampa Máxima Compensada 2,40 % 2,5 % 2,5 % 

Velocidade Máxima de Projeto 80 km/h 80 km/h 80 km/h 

Retenção de Esforços Longitudinais 10,8 kN 10,8 kN 18 kN 

Garantia do Material 5 anos  5 anos  5 anos 

Tipo de Trilho TR-57 TR-57 TR-25 e TR-57 
Fonte: Adaptado de CBTU (2005). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Trem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macei%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(cidade)
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2.3.5 Especificações técnicas da VALE 

A principal ferrovia gerenciada pela VALE é a Estrada de Ferro Carajás (EFC) (Figura 

2.31). Com uma extensão de 892 km é considerada a ferrovia mais eficiente do Brasil, sendo 

transportados em média 120 milhões de toneladas de carga e 350 mil passageiros por ano 

(VALE, 2020). 

A linha tronco da ferrovia é duplicada e utiliza dormentes de madeira, aço e concreto, 

com três tipos de sistema de fixação elástica: E-clip, Deenick e Fastclip. As figuras 2.32 e 2.33 

demostra a porcentagem de como está distribuída estás fixações (VALE, 2017). 

  

Figura 2.31 - Estrada de Ferro Carajás 

 

Fonte: VALE (2017) 

Figura 2.32 - Distribuição de fixações- Linha 1 

 

Fonte: VALE (2017) 
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Figura 2.33 - Distribuição de Fixações - Linha 2 

 

Fonte: VALE (2017) 

As características técnicas da EFC são apresentadas na Tabela 2.7: 

Tabela 2.7 Características técnicas da EFC 

Características Técnicas da 

EFC Valor 

Carga por Eixo 32,5 ton 

Velocidade 80 km/h 

Raio de Curvatura Mínimo 859 m 

Rampa Máxima 0,40% 

Trilho tipo TR-68 
Fonte: Adaptado VALE (2017). 

2.3.6 Especificações técnicas PANDROL e VOSSLOH 

As empresas Pandrol e Vossloh são fabricantes de fixações elásticas e disponibilizam essa 

mercadoria para todo o mundo. Em seus sites existem especificações técnicas das fixações 

apresentadas neste trabalho. 

Sobre a fixação Pandrol FastClip para carga pesada, a Tabela 2.8 apresenta os principais 

dados técnicos:   

Tabela 2.8 Características da fixação Fastclip  

Características Valor 

Raio de curva mínimo (m) 150 

Carga por eixo (t) 35 

Força de aperto (kN) 16 

Restrição Longitudinal (kN) 9 
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Resistencia elétrica (kΩ) 5 

Velocidade máxima (km/h) 120 

Rigidez Estática (kN/mm) 180 

Rigidez Dinâmica (kN/mm) 230 

 

Fonte: Adaptado Pandrol (2020). 

Para a fixação Pandrol RE o fabricante não recomenda para utilizar com cargas 

pesadas então a tabela 2.9 demonstra as principais especificações técnicas para uma ferrovia 

convencional: 

Tabela 2.9 Características da fixação RE 

Características Valor 

Raio de curva mínimo (m) 150 

Carga por eixo (t) 26 

Força de aperto (kN) 16 

Restrição Longitudinal (kN) 9 

Resistencia Eletrica (kΩ) 5 

Velocidade máxima (km/h) 160 

Rigidez Estática (kN/mm) 110 

Rigidez Dinâmica (kN/mm) 140 

Fonte: Adaptado Pandrol (2020). 

O fabricante Pandrol oferece em seu portifólio um modelo de fixação SKL que apresenta 

as seguintes especificações técnicas conforme apresentado na tabela 2.10: 

Tabela 2.10  Características da fixação SKL Pandrol 

Características Valor 

Raio de curva mínimo (m) 150 

Carga por eixo (t) 35 

Força de aperto (kN) 17 

Restrição Longitudinal (kN) 9 

Resistencia Eletrica (kΩ) 5 

Velocidade máxima (km/h) 160 

Rigidez Estática (kN/mm) 50 

Rigidez Dinâmica (kN/mm) 55 

Fonte: Adaptado Pandrol (2020). 
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O sistema de fixação estilo SKL da Vossloh é composto por grampos de tensão, placas 

de guia em ângulo, uma almofada de trilho e uma placa de apoio e é mantida unida por parafusos 

de rosca. A geometria do grampo de tensão é otimizada de modo que a tensão residual dentro 

da braçadeira de tensão é reduzida, aumentando a capacidade do sistema de fixação de manter 

força de aperto adequada ao longo do tempo. As placas guia angulares permitir a distribuição 

da força lateral ao longo de todo o comprimento do assento do trilho e são projetados para 

tensionar o dormente. O sistema também está equipado com uma placa de apoio projetada como 

um elemento sacrificial para mitigar o dano causado no acento do trilho ao dormente 

(HOLDER, et al., 2017).  

Para a Fixação SKL a Tabela 2.11, apresenta as especificações técnicas são: 

Tabela 2.11 Características da fixação SKL 14 Vossloh 

Características Valor 

Raio de curva mínimo (m) 400 

Carga por eixo (t) 26 

Força de aperto (kN) 9 

Força de fadiga vertical (mm) 2,5 

Resistencia Eletrica (kΩ) 5 

Velocidade máxima (km/h) 250 

Rigidez Estática (kN/mm) 50 

Proteção contra Tombamento Sim 

 Fonte: Adaptado Vossloh (2020). 

Para permitir uma distribuição otimizada das forças na via, o sistema de fixação deve 

ter um comportamento elástico. Quando as forças são exercidas pelo material rodante, os braços 

de fixação permanecem em contato com o patim do trilho garantindo assim a constância da 

força de fixação (VOSSLOH, 2020). Desta forma, o trilho é fixado permanentemente por uma 

carga de aprox. 12,5 kN com uma deflexão de 14 mm (VOSSLOH, 2020). 

Uma resistência ao deslizamento longitudinal do trilho é garantida mesmo com forças 

longitudinais elevadas, devido à aceleração ou frenagem do material rodante. A rotação do trilho 

também é impedida pela dobra central dos clipes elásticos, que atuam como dispositivos anti-

inclinação. (VOSSLOH, 2020). 

Para o sistema de fixação Vossloh W30 HH as especificações técnicas são as 

apresentadas na Tabela 2.12. 



  

Colaborações para a escolha do sistema de fixação ferroviária para dormentes de concreto 

 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 61 
 

Tabela 2.12 Especificação técnica do sistema de fixação W30 HH 

Sistema de fixação W 30 HH   

Área Típica de Aplicação  Carga pesada; Via em lastro com dormente de Concreto 

Carga por Eixo  ≤ 35 t 

Velocidade  ≤ 160 km/h 

Raio de Curvatura ≥ 400 m 

Ajuste de Altura  Opcional 

Ajuste de Bitola  ± 10 mm 

Fadiga vertical para o grampo 2,2 mm 

Rigidez Estática para a Palmilha  ≥ 400 kN/mm 

Força de Fixação Nominal 12,5 kN 

Resistência Elétrica  ≥ 5 kΩ 

Resistência ao Deslizamento 

Longitudinal ≥ 9 kN 
Fonte: Adaptado de Vossloh (2020) 

2.3.7 Especificações técnicas FEPASA e RFFSA 

A FEPASA, ao longo de seu funcionamento, desenvolveu várias normativas, dentre 

elas, destaca-se a VPE.01. E.021 sobre sistema de fixação elásticas. Esta foi desenvolvida com 

a finalidade de definir as características da fixação GEO (Tabela 2.13), dentre elas, material, 

fabricação e condições de recebimento. Para obter informações sobre o tipo de metal usado na 

fabricação deste sistema de fixação a FEPASA utilizou o ensaio de dureza Brinell que tem 

como finalidade avaliar a dureza do metal. A dureza de um material é a medida que calcula o 

quanto um material sólido resiste quando uma força é aplicada sobre ele é muito importante 

para escolher as alternativas corretas para prevenção e correção de desgastes nas peças. 

Tabela 2.13 Características técnicas da fixação GEO 

Características Valor 

Resistência a 

Tração 

Min. 411 

MPa/mm² 

Max. 490 

MPa/mm² 

Ensaio de Dureza 

Brinell  

Mín. HB 117 

Máx. HB 140 

Alongamento 

após Ruptura 
Mín. 23 % 

 
Fonte: Adaptado de Fepasa (1982). 

A Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) que foi criada em 1957 e dissolvida em 1999 

desenvolveu algumas normas e instruções referentes a obra, serviços e instalações da via 

permanente. 
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Sobre sistema de fixação a diretoria de via permanente da REFFSA criou a normativo 

número NV-3-150 para recebimento de prego de linha e a normativo número NV-3-151 para 

recebimento de tirefão essas normas apresentam dês da composição química até dimensões para 

confecção (RFFSA, 1979).  

2.4 MANUTENÇÃO DAS FIXAÇÕES ELÁSTICAS  

A segurança no transporte ferroviário é um aspecto muito importante. A segurança 

depende principalmente do estado da infraestrutura ferroviária e a manutenção ferroviária tem 

uma grande importância para que a operação aconteça sem ter acidentes ou interrupções 

indesejadas. A inspeção tradicional é geralmente feita por trabalhadores treinados que 

caminham ao longo da ferrovia para pesquisar riscos potenciais. No entanto, a inspeção manual 

é muito lenta, cara e perigosa. 

De acordo com a NBR 5462:1994 (ABNT, 1994), a atividade de manutenção é dividida 

em três tipos principais. 

a) Manutenção Corretiva: realizada após um mau funcionamento, destinada a 

recolocar um item em prol da execução de uma função;  

b) Manutenção Preventiva: realizada em intervalos predeterminados, ou de acordo 

com os padrões prescritos, busca reduzir a possibilidade de falhas ou a degradação 

do funcionamento do projeto;  

c) Manutenção Preditiva: permite garantir a qualidade do serviço desejada, com base 

na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de 

supervisão centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção 

preventiva e diminuir a manutenção corretiva. 

As concessionárias de transporte ferroviário elaboram documentos para auxiliar os 

funcionários na manutenção das vias férreas, com o objetivo de manter a disponibilidade útil 

das ferrovias, diminuindo as interdições e restrições de velocidade. Nestes documentos estão 

especificados os tipos de manutenção que são feitos nas fixações elásticas. Atualmente 

pesquisas estão sendo feitas para que a inspeção tradicional feita de forma visual mude para 

automática utilizando inteligência artificial. 

2.4.1 Manutenção das fixações elástica, conforme a VALE e VLI 

Segundo a VALE (2009), os componentes da fixação devem ser substituídos quando não 

tiverem condições de exercerem de maneira adequada suas funções. 
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Existem alguns trechos de ferrovias onde as placas de apoio da fixação elástica estão 

fixadas com tirefond, o que faz com que seja necessário o procedimento de “reaperto” do 

mesmo, em ciclos periódicos (VALE, 2009). 

Para determinar se a fixação elástica e seus acessórios não estão em condições de uso, a 

VALE utiliza critérios para classificação em sucata ou reemprego. Essa inspeção é visual e 

serve para verificar a existência de trincas ou fraturas, além da existência de deformação que 

acarretam a perda do efeito mola. Existindo esses defeitos (Figura 2.34 e 2.35) o componente 

da fixação será considerado sucata. Componentes que não apresentarem os defeitos acima serão 

considerados como reemprego (VALE, 2009). 

Figura 2.34 - Perda de Pressão no Grampo Deenick. 

 

Fonte: VALE (2017). 

Figura 2.35 - Quebra da Placa de Apoio do Dormente de Madeira 

 

Fonte: VALE (2017). 

A empresa Valor da Logística Integrada - VLI Multimodal S.A., disponibiliza um plano 

diretor de manutenção ferroviária que apresenta a estratégia de manutenção para as fixações 

utilizadas nas linhas férreas da empresa. As fixações elásticas utilizadas nos principais 

corredores ferroviários da VLI são a Deenik, RN, E-Clip e Fastclip em dormentes de madeira, 

aço, concreto e plástico (VLI, 2020). 
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A cada seis anos acontece um ciclo de manutenção do sistema de fixação onde ocorre a 

inspeção de cada fixação. Havendo alguma não conformidade, efetua-se sua troca. Para 

dormentes de madeira considera também o “reaperto” e até a substituição dos tirefonds 

fraturados, com nova furação do dormente de madeira, se for o caso (VLI, 2020). 

2.5 MÉTODOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMA DE FIXAÇÃO 

ELÁSTICA 

Para a instalação das peças do sistema de fixação elásticos são necessárias ferramentas 

adequadas, sendo estes equipamentos fornecidos pelo fabricante. Esta secção apresentará os 

principais equipamentos para a instalação e manutenção do sistema de fixação elástica, 

começando com o manual e por último com o mecanizado. 

2.5.1 Alicate manual aplicador e removedor de grampos 

Segundo a VALE (2009), o serviço de instalação dos grampos Deenik não é totalmente 

mecanizado, o que faz com que sejam requeridas ferramentas adequadas, conforme Figura 2.36, 

para aplicação e remoção dos mesmos. Na aplicação é proibido o uso direto de um martelo para 

encaixar no olhal da placa de suporte, pois essa operação reduz a força de pressão que o grampo 

exerce sobre o patim do trilho, podendo ainda acarretar acidentes e a projeção do próprio clipe 

(VALE, 2009). 

 Figura 2.36 - Aplicador Manual do Grampo Deenik 

  

Fonte: Metalúrgica Solução (2020). 
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A aplicação do grampo E-clip e RE pode ser feita com a utilização de um alicate 

aplicador-removedor de forma manual (Figura 2.37) ou de forma mecanizada, através de um 

equipamento apresentado na seção de equipamentos mecanizados, que é desenvolvida pela 

própria Pandrol sem a utilização destas ferramentas o operador pode danificar o grampo fixador 

e também atrasar a operação ferroviária, pois esses tipos de fixação tem sistema antifurto que 

trava a fixação na placa de apoio ou ombreira impossibilitando a retirada sem o equipamento 

correto assim demorando para efetuar a manutenção. 

Figura 2.37 - Alicate Aplicador-Removedor de Grampos E-clip e RE. 

 

Fonte: Metalúrgica Solução (2020). 

A aplicação e remoção manual do clip fastclip e feita com a utilização de ferramentas especiais 

diferentes conforme apresentado nas figuras 2.38 e 2.39. Fazer a instalação manual sem esses 

equipamentos pode danificar o clip devido ao mal posicionamento assim ocasionando a perca de pressão 

no patim do trilho acarretando em manutenções preventivas ou corretiva. 

Figura 2.38 Ferramenta de instalação 

 

Fonte: Pandrol (2020). 
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Figura 2.39 Ferramenta de remoção 

 

Fonte: Pandrol (2020). 

 

2.5.2 Equipamentos mecanizados para manipulação de fixações  

As fixações Vossloh, RN, GEO, S75 e SKL utilizam um equipamento comum para suas 

instalações denominado de tirefonadeira (Figura 2.40), aparelho semelhante a uma 

parafusadeira, que aperta a porca até a tensão de deformação necessária, assim como também 

procede com a retirada da porca (STEFFLER, 2013).  

 Figura 2.40 - Modelo de Tirefonadeira 

 

Fonte: Maranhão Railways (2020) 

A máquina CD100 (Figura 2.41) é uma ferramenta pequena e portátil desenvolvida para 

o serviço de instalação e manutenção da fixação fastclip, possui fonte de alimentação própria e 

instala grampos em até 10 dormentes por minuto (PANDROL, 2020). 
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Figura 2.41 - Máquina CD100. 

 

Fonte: PANDROL (2020). 

A máquina de instalação de grampos CD200 IQ (Figura 2.42) fornece informações sobre 

o número de grampos instalados e de horas de operação. Serve para a instalação dos grampos 

Fastclip e E-clip, necessitando apenas da troca do conector e tem capacidade de instalação de 

grampos de até 20 dormentes por minuto (PANDROL, 2020). 

Figura 2.42 - Máquina CD200 IQ. 

 

Fonte: PANDROL (2020). 

A máquina CD400 (Figura 2.43) além de instalar e remover grampos do tipo fastlip e E-

clip, também tem uma função de elevar dormentes. Tem um designer modular que pode ser 

alterado para diferentes bitolas e tem capacidade de instalação de grampos em até 40 dormentes 

por minuto (PANDROL, 2020). 
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Figura 2.43 - Máquina CD400 

 

Fonte: PANDROL (2020). 

A CD500 (Figura 2.44) é uma máquina autopropulsora de alto rendimento com 

capacidade de instalação de grampos em até 60 dormentes por minuto, adequada para uso com 

E-clip, fastclip e Deenik. Dependendo da ferramenta escolhida, possui capacidade de elevação 

do dormente de, aproximadamente, 35 mm (PANDROL, 2020). 

 Figura 2.44 - Máquina CD500 

 

Fonte: PANDROL (2020). 
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3 METODOLOGIA  

O presente trabalho trata-se de uma investigação bibliográfica com característica 

descritiva, que buscou descrever as principais características do sistema de fixação elásticos 

utilizados em dormentes de concreto em relação as principais especificações técnicas, métodos 

de manutenção e instalação, vantagens e desvantagens de suas utilizações.  

A pesquisa demostrou que existe muitos modelos de sistema de fixação elástica no 

mercado, muitos dos quais semelhantes. Por isso, existem muitas dúvidas sobre qual tipo de 

fixação deve-se utilizar em projetos ferroviários.  

De acordo com Romero et al (2010) é impossível adotar um modelo fixo de tomada 

de decisão, visto que o sistema de fixação pode variar em durabilidade, elasticidade, facilidade 

de instalação, facilidade de manutenção, quantidade de manutenção necessária, força de aperto, 

custo, vida útil, se eles fornecem ou não um design à prova de vandalismo, se é adequado a 

velocidade de projeto da via, peso por eixo, se tem isolamento elétrico, etc. Portanto, é vantajoso 

criar um processo que facilite a tomada de decisão.   

Alguns dispositivos de fixação possuem restrições ao uso de dormentes de madeira e 

aço, esta é uma informação importante que os projetistas devem ter, por exemplo, segundo 

Russo (2012), o tipo de fixação implementado na via afetará diretamente o projeto dos 

dormentes. Para a determinação do tipo de fixação é necessário informar ao fabricante e ao 

projetista o tipo de dormente e modelo utilizado. Caso não haja fixação pré-definida, o projetista 

do dormente deve ser informado qual tipo de dispositivo de fixação foi selecionado. 

Outra informação importante que o autor Sadeghi et al (2015) estudou em seu artigo é 

que quanto mais ciclos de carga, maiores são as deformações permanentes do clipe. E que o 

aumento nas cargas por eixo causa acréscimos substanciais nas deformações plásticas do clipe, 

as velocidades do trem têm menos influência sobre a deflexão, porém tem influência na 

deformação. 

Por exemplo, um aumento da carga por eixo de 10 para 14 toneladas resulta em um 

aumento de 70 % na deformação permanente, e um aumento da velocidade do trem de 50 para 

300 km/h resulta em um aumento 10 % de deformação. Uma comparação dos resultados obtidos 

para dois tipos de clipes (Vossloh e Pandrol) indica que os clipes flexíveis de ferrovia têm o 

mesmo comportamento do ponto de vista da fadiga (SADEGHI et all, 2015).  

Portanto é importante que no processo de escolha do sistema de fixação o projetista 

considere a carga por eixo e a velocidade de projeto da via, pois é um parâmetro muito 
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importante para a decisão, principalmente para ferrovias de carga pesada, onde as solicitações 

são mais elevadas. Um conjunto de fixação que suporte uma carga por eixo menor do que a do 

projeto levara ao um custo de manutenção maior. 

Outra variável que deve ser levada em consideração é o isolamento elétrico, pois em 

ferrovias onde há circuitos elétricos que são usados tanto para sinalização quanto para 

monitoramento do tráfego, fornecer isolamento elétrico para o trilho é uma medida de segurança 

muito importante para manter o pleno funcionamento da via férrea. 

A rigidez de um sistema de fixação também é uma das características mais importantes 

que diretamente afeta o desempenho de longo prazo do sistema de fixação sob carregamento 

repetido do eixo. Rigidez está intimamente relacionado com os componentes do sistema de 

fixação o desgaste e o resultado da vida útil do sistema. A rigidez de cada componente 

determina o quanto o trilho pode se mover dentro do dormente (Romero et al, 2010). 

A instalação e manutenção também devem ser consideradas, o sistema necessita 

preferencialmente ter possibilidade de ser instalado por método mecanizado devido a economia 

de tempo que esse procedimento leva em comparação com o método manual. Uma maneira de 

comparar objetivamente se o sistema de fixação tem uma manutenção simples ou não é saber 

se necessita de alguma ferramenta especial para sua instalação e se tem menos componentes em 

comparação com outros sistemas de fixação. 

Portanto para auxiliar o projetista na escolha do sistema de fixação elástico a tabela 

3.1 foi elaborada com base na pesquisa bibliográfica sobre os conjuntos de fixação elásticas 

mais utilizados nas ferrovias brasileiras e as que tem potencial de uso no país a fim de servir 

como base para os projetistas utilizar nos projetos ferroviários. Para a criação foi selecionado 

algumas qualidades destaques que autores e fabricantes colocam como importantes para a 

escolha da fixação. 
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Tabela 3.1 Qualidades dos Sistemas de Fixação 

Fixações elásticas GEO/KPO Deenik E-Clip RE RN SKL Fastclip S.75 W30T 

 
Ferramenta especial 

para instalação 
Não Sim Sim Sim Não Não Sim Não Não 

 

 

Isolamento elétrico Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 
 

 

Dormente de madeira Não Sim Sim Não Não Sim Sim Não Não 
 

 

Dormente de concreto Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 

 

Dormente de aço Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não 
 

 

Dormente de plástico Não Sim Sim Não Não Sim Sim Não Não 
 

 

Trem Tipo (>30 t./eixo) Não Sim Sim Não Não Não Sim Não Sim 
 

 

VMA 80 120 120 160 80 160 120 80 160  

Raio mínimo 250 150 150 150 400 150 150 150 400  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Assim, com estas qualidades e as características percebidas ao longo do referencial 

bibliográfico, será exposto um processo (figura 3.1) onde demostra o passo a passo da escolha 

de um sistema de fixação elástico. 

Ao final deste trabalho, será utilizado desta metodologia para exemplificar a escolha de 

um sistema de fixação elástico utilizando dados de projeto da Transnordestina que utiliza o 

dormente de concreto como principal dormente na linha devido ser mais adequado para a 

utilização nas ferrovias de carga e porque pode ser utilizado em qualquer tipo de sistema de 

fixação elástica. 
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Figura 3.1 Processo de escolha do sistema de fixação elástico 

  

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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4 ESCOLHA DO SISTEMA DE FIXAÇÃO ELÁSTICA 

UTILIZANDO DADOS DA FERROVIA 

TRANSNORDESTINA 

O projeto da Ferrovia Transnordestina (figura 4.1), refere-se à construção de uma 

ferrovia com extensão de 1.753 km percorrendo os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, assim 

como a remodelação de 550 km de via férrea entre os estados de Alagoas (Colégio Porto Real) 

e Pernambuco (Porto de Suape). A ferrovia terá capacidade para transportar 30 milhões de 

toneladas por ano, com destaque para granéis sólidos (minério e grãos). Em sua construção foi 

utilizado o dormente de concreto devido as vantagens que ele leva em comparação com os 

outros dormentes, na sua construção foi instalada uma fábrica de dormentes de concreto que 

produz 4800 unid./dia. 

Figura 4.1 Ferrovia Transnordestina 

 

Fonte: TLSA (2016). 

A ferrovia transnordestina segue os padrões mundiais de construção para ferrovia de 

carga a tabela 4.1 demostra suas características: 

Tabela 4.1 Características Técnicas 

Características Técnicas  Valor 

Raio de curva mínimo (m) 400 

Carga por eixo (t) 32,5 

Velocidade Máxima (km/h) 80 

Dormente Concreto 
Fonte: TLSA (2016) 
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Com os dados da ferrovia percebe-se que o uso do dormente de concreto é comum em 

toda malha ferroviária então é importante escolher um sistema de fixação que consiga suprir 

todas as características técnicas da ferrovia. Como o projeto segue padrões internacionais a 

ferrovia deve ter um sistema de fixação que tenha isolamento elétrico e que a manutenção seja 

mínima. 

Devido à alta carga que a ferrovia irá transportar 32,5 toneladas por eixo é ideal que a 

rigidez dos grampos da fixação seja elevada para que a deformação seja mínima e assim 

diminua o ciclo de manutenção da via. 

Utilizando o Processo criado para escolha do sistema de fixação elástica a figura 4.2 

demostra o resultado com os dados da ferrovia Transnordestina. Na primeira etapa com a 

escolha do dormente definida o projetista informa a carga por eixo da ferrovia essa etapa já 

eliminara alguns sistemas de fixações que não é adequado para carga elevada ficando apenas 

os seguintes Deenik, E-clip, Fastclip e W30T. 

Na próxima etapa informa-se a velocidade da via que é de 80 km/h onde todas as 

fixações selecionadas anteriormente estão aptas para utilização. Depois ao analisar a rigidez o 

projetista pode optar pela que apresenta rigidez acima de 100 kn/mm que demostra que a fixação 

é ideal para elevadas cargas, todas as selecionadas também passam para a próxima etapa. 

O projetista pode decidir entre sistema de fixação que utiliza ferramenta especial para 

manutenção ou não, nesta simulação opta-se pelo sistema de fixação que não utiliza ferramentas 

especiais com intuito de facilitar a manutenção manual na ferrovia. Assim elimina-se as 

fixações Deenik, E-clip e fastclip sobrando apenas a W30T. 

Depois passa para etapa para verificar se a fixação tem isolamento elétrico, averiguasse 

que sim, então a fixação ideal para a transnordestina utilizando dormente de concreto e seguindo 

as características técnicas da via e a Vossloh W30T. 
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Figura 4.2 Processo de escolha de sistema de fixação ferrovia para transnordestina 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em seu desenvolvimento, o presente trabalho buscou apresentar os principais sistemas de 

fixação utilizado em dormentes de concreto no Brasil e com potencial de ser utilizado em novos 

projetos ferroviários por meio de uma revisão da literatura com foco nas características técnicas, 

formas de manutenção e instalação e suas vantagens e desvantagens, a fim de facilitar o 

processo de escolha dos projetistas que terão um material abrangente e atualizado. 

Verificou-se a importância do sistema de fixação elástico e o dormente de concreto sendo 

uma estratégia ótima para uma solução alternativa para via permanente, visando obter menor 

manutenção. Isso comprova a importância de encontrar uma solução renovável e que contribua 

para diminuir os ciclos de manutenção preventiva e corretiva na rede ferroviária.  

O fluxograma criado visou ajudar no processo de escolha do sistema de fixação através 

das principais características técnicas que devem ser consideradas para a concepção do projeto 

ferroviário e que a escolha do dormente que será utilizado é também muito importante para 

definir corretamente o sistema de fixação.  

Assim, para a construção de novas linhas e duplicação das já existentes no Brasil, 

especificamente projetadas e preparadas para receber grandes toneladas de cargas e densidade 

alta de tráfego, dormentes de concreto e fixações elásticas se torna uma escolha viável. Ajudam 

a estender a vida útil dos outros componentes da via férrea, diminui os ciclos de manutenção, e 

o mais importante, pode ajudar a reduzir os custos da operação ferroviária. 

Para trabalhos futuros recomenda-se aprofundar nas especificações técnicas do sistema 

de fixação com estudos em laboratórios para comprovar a teoria abordada, os dormentes de 

concreto e o sistema de fixação elástica são vantajosos na construção de novos projetos 

ferroviários.  

O preço de cada sistema de fixação pode ser uma variável a ser acrescentada em estudos 

futuros, visto que encontrar um sistema de fixação que atenda todas as características do projeto 

e que tenha o custo adequado será excelente para o projeto ferroviário, assim como fazer uma 

pesquisa qualitativa com projetistas para avaliar a percepção sobre o uso de cada sistema de 

fixação.  

As dificuldades encontradas nessa pesquisa estão relacionadas com o pouco material específico 

que seja aprofundado sobre o assunto sistema de fixação e a dificuldade imposta pela pandemia 

do coronavírus, que restringiu os acessos a laboratórios para a investigação de cada sistema de 

fixação. 
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