
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8 

 

 

 

ENSAIOS ESTÁTICOS E DINÂMICOS 

 

 

 

Este capítulo descreve a metodologia e os procedimentos aplicados nos ensaios 

estáticos e dinâmicos realizados sobre os protótipos dos dormentes projetados, com e 

sem fibras de aço. Os resultados obtidos nos ensaios são apresentados e analisados. 

 

 

 

Os ensaios estáticos e dinâmicos foram executados com o objetivo principal de 

verificar e quantificar o benefício de um tipo de fibra de aço ao comportamento estrutural 

dos dormentes monoblocos de concreto. A metodologia foi a de comparar os resultados 

obtidos nos ensaios dos dormentes sem fibras com os resultados dos ensaios em 

dormentes idênticos, mas com fibras de aço. Além disso, os resultados também foram 

comparados com valores teóricos. Nos dormentes sem fibras foi aplicado o concreto de 

controle denominado C1-0 (ver Capítulo 5), e nos dormentes com fibras foi aplicado o 

compósito C1-60 (concreto com brita 1 e volume de fibras de 60 kg/m3). Como descrito no 

Capítulo 5, a fibra de aço utilizada foi a Dramix RC 80/60 BN. 

Era parte do objetivo inicial desta pesquisa testar os dormentes também com o 

volume de fibras de 40 kg/m3. Entretanto, isto não foi possível devido ao grande número 

de ensaios, de forma que apenas o volume de 60 kg/m3 pôde ser investigado. 

Em função de suas finalidades, os ensaios experimentais realizados podem ser 

separados em três partes. A primeira parte consiste nos ensaios estáticos e de fadiga, 
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executados a fim de verificar o projeto do dormente, ou seja, segundo as especificações 

da AREMA (1997), aprovar ou reprovar o projeto do novo dormente desenvolvido 

(denominado dormente original – ver item 6.4). A segunda parte consiste nos ensaios 

estáticos e dinâmicos, executados a fim de verificar e quantificar o benefício das fibras de 

aço ao controle da fissuração e à resistência do dormente. A terceira parte consiste nos 

ensaios de fadiga, realizados nos dormentes modificados com e sem fibras de aço (ver 

item 6.5). Entre outros, o objetivo da realização destes últimos ensaios foi investigar se as 

fibras de aço, na dosagem de 60 kg/m3, podem ser aplicadas em substituição a uma parte 

da armadura de protensão, de modo a se alcançar um dormente resistente à fadiga e com 

menor rigidez à flexão dinâmica, isto é, mais flexível. 

Todos os ensaios estáticos foram executados no Laboratório do Departamento de 

Engenharia de Estruturas, da EESC-USP, e todos os ensaios dinâmicos no Centro de 

Tecnologia – Engenharia de Sistemas e Ferroviária, da UNICAMP. 

Segundo a seqüência de fabricação, a Tabela 8.1 apresenta os dormentes 

fabricados e o tipo de ensaio em que foram utilizados. As resistências do concreto à 

compressão (média de dois corpos-de-prova) aos 28 dias e na data do ensaio do 

dormente também estão apresentadas. 

 

Tabela 8.1 - Dormentes fabricados e os ensaios em que foram utilizados. 

Mod. Fibras  Força Utilização nos Ensaios fcm,28  fcm, ens  

 de Aço 

(1) 
de Pro-

tensão (2) 

Pi (kN) 

Verifica-
ção do 

projeto(3) 

 

Estático Dinâ-
mico 

(4) 

Fadiga 
(4) 

(MPa) (MPa) 

D1   X    
D2   X    

66,9 72,0 

D3 Não  X    
D4    X (+Mtr)

(5)   
66,8 73,6 

D5      
D6    

X (-Mc)
(5) 

  
73,1 70,5 

D7  510    
D8    

X (-Mc)
(5) 

  
70,5 69,8 

D9(9) Sim      
D10    X (+Mtr)

(5)   
65,5 66,1 

D11     X  
D12     X  

67,5(6) 67,0 

D13    X  
D14 

Não 
   X  

66,0 71,2 

D15 Não  X(7)  X(8) 65,3 60,5 
D16 Sim 

250 
 X  X 71,0 62,5 

D17 Não  X  X 68,3 64,3 
D18(10 Sim 

300 
 X  X 76,2 64,6 
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NOTAS:  

(1) Fibras de aço na taxa de 60 kg/m3 de concreto (aproximadamente 0,75 % por 

volume); 

(2) força de protensão inicial (Pi); 

(3) verificação do projeto segundo as especificações da AREMA (1997); 

(4) os ensaios dinâmicos e de fadiga foram realizados apenas na seção do 

dormente sob o eixo do trilho; 

(5) +Mtr indica ensaio para momento positivo na seção sob o trilho e -Mc ensaio  

para momento negativo no centro do dormente; 

(6) resistência média à compressão na idade de 51 dias; 

(7) ensaio realizado numa das seções correspondentes ao eixo dos trilhos; 

(8) ensaio realizado na outra seção correspondente ao eixo dos trilhos; 

(9) o modelo D9 não foi utilizado na pesquisa; 

(10) o modelo D18 foi o 19º  dormente fabricado e substituiu o 18º , o qual havia 

apresentado problema, conforme descrito no item 7.3. 

 

  

8.1 ENSAIOS PARA VERIFICAÇÃO DO PROJETO DO DORMENTE ORIGINAL 

 

 

 Sempre que um novo dormente é projetado, alguns ensaios devem ser executados 

para que se possa avaliar se o novo projeto pode ser considerado aprovado, ou, caso 

contrário, reprovado. Neste item mostra-se os ensaios feitos sobre os dormentes originais. 

Os ensaios estruturais para verificação do projeto do dormente denominado 

original foram realizados segundo as especificações contidas no Capítulo 10 - Concrete 

Ties - do Manual for Railway Engineering da American Railway Engineering and 

Manutenance Association - AREMA (1997). Essa norma foi escolhida porque tem grande 

aplicação e preferência no Brasil,  tanto das indústrias fabricantes quanto das empresas 

ferroviárias. 

 As seguintes verificações são necessárias, segundo a AREMA (1997): 

a) a capacidade do dormente resistir sem fissurar, sob carregamento estático, aos 

momentos de projeto positivo e negativo nas seções correspondentes ao eixo dos trilhos e 

centro do dormente; 

b) a capacidade do dormente resistir a um carregamento repetido do momento de projeto 

positivo na seção correspondente ao eixo do trilho; 

c) verificação da ancoragem da armadura de protensão. 

8.1.1 Momentos Positivo e Negativo na Seção Sob o Trilho 
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 A força de projeto P deve ser aplicada de forma a aumentar em uma velocidade 

menor do que 22 kN/min, até resultar no momento fletor de projeto positivo (fig. 8.1) ou 

negativo (fig. 8.2). Durante o período de aplicação da força P, por não menos do que 3 

minutos, deve-se determinar se ocorreram fissuras estruturais (definidas como fissuras 

originárias na face tracionada do dormente, que se estendem até o nível mais externo da 

armadura ou dos fios de protensão, e que aumentam de comprimento sob a aplicação de 

acréscimos de força). Se não ocorrerem fissuras estruturais, as exigências terão sido 

alcançadas, isto é, a seção está aprovada. 

 

 

 

    Fig. 8.1 - Esquema para o ensaio de momento positivo na seção sob o 

trilho (FONTE: AREMA - 1997). 
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    Fig. 8.2 - Esquema para o ensaio de momento negativo na seção sob 

o trilho (FONTE: AREMA - 1997). 

 

 

 A fig. 8.3 mostra um instante do ensaio para verificação do momento positivo na 

seção sob o trilho. Neste caso, o momento de projeto considerado foi de 2856 kN.cm, o 

que resultou na força P de projeto igual a 202 kN. Para o momento negativo da mesma 

seção, o momento de projeto considerado foi de 1509 kN.cm e, conseqüentemente, a 

força P de projeto de 114 kN. Em ambos os ensaios o dormente não apresentou qualquer 

fissura, o que resultou na aprovação da seção sob o trilho. 

 

 

 

Fig. 8.3 - Ensaio para verificação do dormente ao momento  

positivo na seção sob o trilho. 
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8.1.2 Momentos Positivo e Negativo no Centro do Dormente 

 

 Os ensaios para verificação dos momentos fletores de projeto positivo e negativo 

no centro do dormente são executados de modo semelhante aos ensaios da seção sob o 

trilho, descritos no item anterior. As fig. 8.4 e 8.5 ilustram os esquemas dos ensaios. 

 

 

 

Fig. 8.4 - Esquema para o ensaio de momento positivo no centro do dormente. 

(FONTE: AREMA - 1997). 

 

 

Fig. 8.5 - Esquema para o ensaio de momento negativo no centro do dormente 

(FONTE: AREMA - 1997). 
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 A fig. 8.6 mostra um instante do ensaio para verificação do momento negativo no 

centro do dormente. Neste caso, o momento de projeto considerado foi de 1786 kN.cm, o 

que resultou na força P de projeto igual a 46,7 kN. Para o momento positivo da mesma 

seção o momento de projeto considerado foi de 1304 kN.cm e, conseqüentemente, a 

força P de projeto de 34,1 kN. Em ambos os ensaios o dormente não apresentou qualquer 

fissura, o que resultou na aprovação da seção do centro. 

 

 

Fig. 8.6 - Ensaio para verificação do dormente ao momento negativo no centro. 

 

8.1.3 Ancoragem da Armadura de Protensão e Momento Fletor Último 

 

 Os dormentes de concreto pré-tensionados devem ser ensaiados para verificar o 

comprimento de ancoragem e a resistência última. Com o dormente apoiado e carregado 

conforme o esquema mostrado na fig. 8.1, a força deve ser aumentada em uma 

velocidade menor que 22 kN/min. A força final aplicada terá o valor de 1,5 P, onde P é a 

força que resulta no momento fletor de projeto positivo para a seção sob o trilho. Se o fio 

de protensão, escolhido na camada mais inferior, não escorregar mais do que 0,025 mm, 

o dormente terá sido aprovado neste ensaio. Em seguida, para obtenção da força máxima 

(ou momento fletor último), a força deve ser aplicada até a ocorrência da ruptura. 

 Considerando o momento de projeto positivo de 2856 kN.cm e a força P de projeto 

de 202 kN, com 1,5 P (303 kN) verifica-se na fig. 8.15 que o escorregamento resultante foi 

menor do que o máximo permitido de 0,025 mm. Neste caso, o dormente foi considerado 

aprovado. O momento ou a força última encontram-se descritos na Tabela 8.4 (ver 

dormente D4 - SF). 

 

8.1.4 Carregamento Repetido - Fadiga 

 
 Neste ensaio o carregamento é repetido (ou cíclico) com amplitude constante e 

tem a finalidade de observar o comportamento do dormente sob fadiga. O ensaio é de 

momento positivo na seção sob o trilho, conforme o esquema mostrado na fig. 8.1. 
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A força P deve ser aumentada em uma taxa de pelo menos 22 kN/min até surgir, 

na base do dormente, uma fissura (chamada fissura estrutural) que se estenda da 

superfície inferior do dormente até o nível da camada mais inferior da armadura de 

protensão. Em seguida, devem-se aplicar três milhões de ciclos de carregamento 

repetido, com cada ciclo variando uniformemente de 17,8 kN ao valor de 1,1 P. O 

carregamento repetido não deve exceder a 600 ciclos por minuto. Se, após a aplicação 

dos três milhões de ciclos, o dormente ainda for capaz de suportar a força de 1,1 P, as 

exigências do ensaio terão sido alcançadas. 

 A fig. 8.7 mostra um instante do dormente sob o carregamento cíclico. Sendo o 

momento e a força de projeto iguais a 2856 kN.cm e 202 kN, respectivamente, a força 

máxima aplicada foi de 222 kN (1,1 P). Durante a aplicação do carregamento dinâmico, 

pôde-se verificar visualmente que a fissura estrutural previamente formada abria e 

fechava, conforme atuavam as forças máxima e mínima. Terminados os três milhões de 

ciclos, o dormente apresentou total capacidade de suportar a força 1,1 P (222 kN), sem 

mostrar qualquer deterioração ou aumento da abertura da fissura inicial. Sem  

carregamento a fissura fechou completamente pelo efeito da protensão, não se mostrando 

visível mesmo com o auxílio de uma lupa. Desse modo, o dormente foi considerado 

aprovado neste ensaio. 

 

 

 

Fig. 8.7 - Dormente submetido a carregamento cíclico para  

verificação da resistência à fadiga. 
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8.2 ENSAIOS ESTÁTICOS 

 

 Este item descreve os ensaios estáticos, executados para momento positivo na 

seção sob o trilho e momento negativo no centro do dormente, realizados nos dormentes 

originais e nos dormentes modificados, com e sem fibras de aço. A finalidade dos ensaios 

foi quantificar o benefício de uma fibra de aço (no teor de 60 kg/m3) à resistência estática 

dos dormentes. 

 No transcorrer dos ensaios foi aferida a curva força x deslocamento e a força (ou  

momento fletor) correspondente às seguintes situações: 

a) primeira fissura; 

b) abertura de fissura de 0,10 , 0,15 , 0,20 , 0,25 , 0,30 e 0,50 mm; 

c) no instante do escorregamento do fio de protensão da camada mais tracionada; 

d) ruptura. 

 

 A abertura das fissuras foi medida apenas nas duas faces laterais verticais dos 

dormentes, inclusive a da primeira fissura. Considerou-se como primeira fissura aquela 

com qualquer comprimento que se tornou visível com uma lupa. De modo geral as 

primeiras fissuras observadas tiveram a abertura de 0,05 mm. As fissuras da face 

horizontal inferior dos dormentes não foram medidas durante os ensaios. 

 

8.2.1 Momento Positivo na Seção Sob o Trilho 

 

 Os ensaios estáticos de momento positivo na seção sob o trilho foram realizados 

nos modelos D4 e D10 do dormente chamado original e nos modelos D15, D16, D17 e 

D18 do dormente chamado modificado. 

Quatro ensaios foram executados nos dormentes originais, sendo dois em um 

dormente sem fibras (D4 - SF) e dois em um outro dormente idêntico, mas com fibras de 

aço (D10 - CF). Cada um dos dois dormentes (D4 e D10) foi submetido a dois ensaios, 

individuais, executados sobre ambas as seções correspondentes ao eixo dos trilhos; no 

texto seguinte as duas seções sob os trilhos serão denominadas extremidades A e B. 

Os dormentes modificados sem fibras (D15 e D17) e com fibras (D16 e D18)  

foram submetidos a ensaio estático em apenas uma das duas seções sob os trilhos. A 

outra seção idêntica de cada dormente foi submetida a ensaio de fadiga até três milhões 

de ciclos (os resultados encontram-se descritos no item 8.4). Na apresentação dos 

resultados que se seguem, o dormente D15 deve ser comparado ao D16 e o dormente 

D17 ao D18 (ver item 6.5). 

Em todos os ensaios estáticos o carregamento foi aplicado por meio de um cilindro 

hidráulico, fixado à viga de um pórtico metálico ancorado na laje de reação. O cilindro 



Cap.8 - Ensaios Estáticos e Dinâmicos 

 
178

continha uma célula de carga acoplada, tendo ambos os equipamentos  capacidade de 

1.000 kN (fig. 8.8). 

 

 

 

           Fig. 8.8 - Vista geral de um ensaio estático. 

 

 

 

 A forma de aplicação da força e a disposição dos apoios seguiram as 

especificações da AREMA (1997). A força era transmitida ao dormente através de uma 

placa metálica apoiada sobre duas pequenas tiras de neoprene. O dormente apoiava-se 

em tiras também de neoprene, assentadas sobre apoios de concreto (fig. 8.9). 

A força aplicada era aumentada com velocidade em torno de 20 kN/min. Nos 

valores de força múltiplos de dez mantinha-se a força constante por cerca de três minutos, 

para verificação e medição das fissuras e registro dos deslocamentos e deformações. 

Para medida dos deslocamentos verticais foram posicionados três transdutores de 

deslocamento (LVDT), sendo dois na linha de ação dos apoios e o terceiro sob o 

dormente, na linha de ação da força aplicada (fig. 8.9). Para verificar o instante do 

escorregamento dos fios de protensão, foram instalados dois relógios na extremidade do 

dormente, posicionados em dois dos quatro fios da camada mais inferior (fig. 8.10). 
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LVDT
3

LVDT
1

LVDT
2

34 cm

tira  de  neoprene

placa  de  aço

34 cm

bloco  de  apoio

placa  de  aço

célula  de  carga

cilindro  hidráulico

17

viga  de  apoio 

 

Fig. 8.9 - Esquema de apoios, carregamento e posição dos LVDT. 

 

 

 

 

 

fios  instrumentados  

Fig. 8.10 - Detalhe dos relógios na extremidade dos fios de protensão 

 

 

Para medida das deformações, a instrumentação consistiu em extensômetros 

colados em parte dos fios de protensão, sendo doze nos dormentes D4 e D10 (fig. 8.11) e 

quatro nos dormentes D15, D16, D17 e D18 (fig. 8.12). Em todos os dormentes foram 

colados dois extensômetros na face comprimida do concreto, posicionados na linha de 

ação da força do carregamento aplicado, como mostrado nas fig. 8.11 e 8.12. 

 

 

 

 



Cap.8 - Ensaios Estáticos e Dinâmicos 

 
180

ei
xo

  d
o 

 tr
ilh

o

9 10 11 12

7 8
5 6

1 2 3 4

posição  dos  extensômetros 

posição  dos  extensômetros 

ei
xo

  d
o 

 tr
ilh

o

 nos  fios  de  protensão

na  superfície

 

Fig. 8.11 - Posição dos extensômetros nos dormentes D4 e D10. 
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Fig. 8.12 - Posição dos extensômetros nos dormentes D15 a D18. 

 

8.2.1.1 Comportamento na Ruptura 

 

 Após concluídos todos os ensaios estáticos, e como já observado e descrito por 

inúmeros pesquisadores, pode-se afirmar que nesta pesquisa as fibras de aço também 

modificaram o modo de ruptura dos dormentes, passando da ruptura brusca e por vezes 

explosiva para a ruptura lenta e gradual. A breve descrição a seguir sobre o 

comportamento dos dormentes até a ruptura mostra a atuação das fibras impedindo a 

ruptura frágil. 

 No ensaio da extremidade A do dormente original sem fibras D4, o esmagamento 

do concreto comprimido tornou-se visível com a força aplicada entre 470 e 480 kN. No 

instante em que a força alcançou o valor máximo de 490 kN, ocorreu um grande estrondo, 
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denotando o completo esmagamento do concreto comprimido. Após a força diminuir 

abruptamente, o deslocamento vertical aumentou enormemente; o dormente mostrou-se 

então totalmente rompido. No caso da extremidade B, até a ruptura não se percebeu 

qualquer esmagamento visível do concreto. Quando a força alcançou o valor de 530 kN, o 

dormente rompeu de forma explosiva, com forte estrondo devido ao esmagamento do 

concreto comprimido. Tanto na extremidade A quanto na B os fios de protensão não 

iniciaram o escoamento. 

 No ensaio da extremidade A do dormente original com fibras D10, quando a força 

era mantida em 480 kN, ouviu-se um pequeno estalo, o que no momento pareceu ser o 

início do escorregamento dos fios de protensão. Como o diagrama da fig. 8.16 mostra, 

essa suposição veio a se confirmar. Surgiu também nesse instante uma grande e 

importante fissura (ver fig. 8.19). Com a força em 580 kN o esmagamento do concreto 

tornou-se visível. Com 590 kN uma fissura de flexão combinada com cisalhamento abriu-

se enormemente, sendo essa força a máxima alcançada. Na seqüência o dormente ainda 

apresentava capacidade de suportar forças de menor valor, mas com o deslocamento 

vertical aumentando rapidamente. Pode-se dizer que a ruptura do dormente ocorreu de 

forma lenta e gradual, não ocorrendo explosão como no dormente similar sem fibras (D4). 

 No ensaio da extremidade B do mesmo dormente (D10), ocorreu um pequeno 

estalo quando a força estava em 540 kN. Com 560 kN o esmagamento do concreto 

tornou-se visível. Após a força máxima de 580 kN o dormente ainda apresentava 

capacidade de suportar forças de menor valor, no entanto, com crescimento rápido do 

deslocamento vertical. Podiam-se ouvir estalos fracos e contínuos, denotando o 

escorregamento das fibras de aço na matriz. Como ocorrido na  extremidade A, a ruptura 

também não foi explosiva. Assim como no dormente sem fibras D4, os fios de protensão 

não iniciaram o escoamento em ambas as extremidades do dormente D10. 

 O comportamento do dormente modificado sem fibras D15 caracterizou-se pela 

existência de uma única fissura (ver fig. 8.21). Após a sua crescente elevação em 

conseqüência do aumento do carregamento, na força de 345 kN houve o início do 

esmagamento do concreto comprimido, que, ao contrário do dormente D4, ocorreu sem 

explosão. A partir desse instante o dormente não mais apresentou capacidade de suportar 

acréscimos na força. 

 O dormente modificado D16, semelhante ao D15, mas com fibras, apresentou um 

número maior de fissuras. Porém, a primeira fissura foi a mais importante, propagando-se 

mais rapidamente em direção à face comprimida. Ao alcançar a força de 410 kN houve o 

início do esmagamento do concreto comprimido. Ao se tentar elevar o carregamento, o 

dormente apresentou grande elevação do deslocamento vertical, mantendo no entanto a 

sua capacidade resistente última. 
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 O dormente modificado sem fibras D17, ao alcançar a força de 360 kN, apresentou 

uma grande fissura inclinada (ver fig. 8.22a). Houve um grande estalo, o que no momento 

pareceu ser a ruptura de um fio de protensão; a força aplicada diminuiu rapidamente, 

estabilizando-se em 330 kN. Ao se tentar elevar a força, com 340 kN surgiu o 

esmagamento do concreto comprimido. Mantida essa força, o esmagamento evoluiu e a 

força diminuiu até 258 kN. 

 As modificações efetuadas nos dormentes D15 e D17 em relação ao dormente 

original D4 levaram a mudanças significativas na forma de ruptura desses dormentes. Se 

no dormente D4 a ruptura foi brusca e violenta, refletindo seu estado superarmado, nos 

dormentes D15 e D17 a ruptura ocorreu após o escoamento dos fios de protensão, 

refletindo também seus estados subarmados ou normalmente armados. O dormente D15, 

com tensão efetiva de 0,58 fpu na armadura no instante do ensaio, proporcionou boa 

ductilidade durante o aumento da tensão e escoamento dos fios de protensão, não 

chegando a alcançar a ruptura dos fios. O dormente D17, porém, com maior tensão 

efetiva de 0,71 fpu , alcançou a ruptura dos fios de protensão e proporcionou também boa 

ductilidade ao dormente. 

 O dormente modificado D18, semelhante ao D17, mas com fibras, estranhamente 

e contrariando o comportamento dos outros dormentes com fibras descritos 

anteriormente, apresentou uma única fissura, do início ao fim do ensaio (ver fig. 8.22). 

Quando a força atingiu o valor de 390 kN ocorreu o estouro da mangueira de óleo, 

espalhando o líqüido por uma grande área próxima ao ensaio. Substituída a mangueira, o 

ensaio foi reiniciado, tomando-se as medidas de 20 em 20 kN, para comparação com os 

resultados do primeiro carregamento. Quando a força alcançou o valor de 410 kN, ocorreu 

o início do esmagamento do concreto comprimido. Ao se tentar elevar a força, a bomba de 

acionamento do cilindro hidráulico alcançou seu limite máximo, não tornando possível a 

sua elevação. O ensaio foi então interrompido. 

 

 

8.2.1.2 Deslocamento Vertical 

 

 A fig. 8.13 apresenta o diagrama força x deslocamento vertical resultante dos 

ensaios realizados nas extremidades A e B dos dormentes originais D4 e D10 e numa das 

extremidades dos dormentes modificados D15, D16, D17 e D18. Definiu-se como 

deslocamento a flecha máxima medida na posição do LVDT 3, relativa aos deslocamentos 

dos dois apoios (LVDT 1 e 2 - ver fig. 8.9). 
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Fig. 8.13 - Diagrama força x deslocamento vertical dos ensaios estáticos  

dos dormentes com e sem fibras de aço. 

 

 

 O diagrama mostra que os resultados dos dois ensaios nas extremidades A e B  

apresentaram boa aproximação, principalmente o dormente com fibras D10, pois as 

curvas são bem próximas até a força máxima alcançada. A parte descendente das curvas, 

entretanto, apresentaram alguma diferença, muito comum nos ensaios de flexão de 

elementos com fibras. As curvas força x deslocamento dos ensaios de flexão dos 

compósitos mostradas nas fig. 5.12 a 5.15 do Capítulo 5, também apresentaram essa 

característica. 

Comparando os dormentes originais D4 e D10 verifica-se que as fibras, além da 

maior capacidade de absorção de energia pós força última, aumentaram levemente a 

rigidez inicial e levaram o dormente D10 a uma maior força última. 

Tomando a tenacidade como a área sob a curva força x deslocamento, como 

preconizado pelo ACI 544.1R (1986), observa-se na fig. 8.13 que o melhor resultado foi 

alcançado pelo dormente original com fibras (D10), onde principalmente a extremidade A 

alcançou grande tenacidade. O dormente original sem fibras (D4), por ser superarmado, 
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mostrou pequena tenacidade e ductilidade, pois tão logo alcançou a força última ocorreu a 

ruptura pelo esmagamento do concreto. 

 Entretanto, deve-se observar que, se nas vigas a ruptura dúctil é uma exigência, e 

as fibras neste caso podem desempenhar uma importante função, nos dormentes a 

ruptura dúctil não tem a mesma importância, nem é exigida. Como a maior ductilidade no 

dormente com fibras foi obtida após o esmagamento do concreto, isto é, após a sua 

inutilização, a maior importância dos ensaios estáticos está em verificar o controle das 

fibras sobre a fissuração e a diminuição do comprimento de ancoragem dos fios de 

protensão. 

 O dormente modificado sem fibras D15, embora tenha alcançado uma força última 

muito inferior ao dormente original sem fibras D4, mostrou muito bom comportamento 

plástico e ductilidade semelhante. Tal resultado refletiu a conclusão de NAAMAN et al. 

(1986) de que a ductilidade de elementos com protensão completa, parcial ou sem 

protensão diminui com o aumento do índice de reforço, isto é, da armadura. A ductilidade 

apresentada pelos dois dormentes está coerente com esta conclusão, dado que para os 

índices de reforço calculados no Capítulo 6 resultaram os valores 0,44 e 0,28, para os 

dormentes D4 e D15, respectivamente. Se a área sob a curva pode ser um indicativo da 

capacidade de uma viga resistir e absorver forças de impacto (LIN - 1981), o dormente 

D15 mostrou que, embora com a metade da armadura e com uma força de protensão 

inicial de apenas 49 % da força de protensão inicial do dormente D4, sua capacidade de 

absorver impactos manteve-se muito próxima da do dormente D4. 

O dormente modificado com fibras D16 também mostrou ótimo comportamento 

plástico. Comparando o dormente D16 com o dormente D15 verifica-se a atuação das 

fibras aumentando a força última e mantendo-a também até o deslocamento vertical de 

7,5 mm, o que lhe conferiu significativo ganho de ductilidade. 

O dormente modificado sem fibras D17, com força de estiramento dos fios 60 kN, 

maior do que a mesma força dos dormentes D15 e D16, apresentou comportamento muito 

próximo ao do dormente D15. A maior força no estiramento alterou apenas a força última, 

aumentado-a em 20 kN sobre a do dormente D15. 

As fibras também aumentaram a força última do dormente modificado com fibras 

D18, em relação ao sem fibras D17. Apesar do dormente D18 ter 60 kN a mais de força 

de estiramento que o D16, a força última do D18 não foi maior que a do dormente D16. 

Porém, se não tivesse ocorrido o problema com a bomba, provavelmente a força última do 

D18 seria de 20 a 30 kN maior. A maior força de protensão do dormente D18 resultou 

também na maior rigidez em relação ao D16, como se pode observar na fig. 8.13. 

Os deslocamentos correspondentes às forças últimas ou máximas, apesar das 

fibras, pouco diferiram, como mostram os valores da Tabela 8.2. Comparando os 

dormentes originais D4 e D10 e os modificados D17 e D18 verifica-se que as fibras 
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levaram os dormentes a um menor deslocamento vertical, para a mesma força, em todas 

as situações. Essa característica das fibras diminuírem o deslocamento de elementos 

fletidos já foi comprovada em inúmeras pesquisas, como por exemplo em BALAGURU & 

EZELDIN (1987). O mesmo porém não foi observado com os dormentes modificados D15 

e D16, onde o dormente com fibras apresentou maior deslocamento em todas as 

situações. O deslocamento último dos pares de dormentes foi muito variável, como pode 

ser visto na fig. 8.13. 

 

Tabela 8.2 - Deslocamento dos dormentes na primeira fissura, no carregamento de 

serviço e na situação última. 

 

D4 - SF D10 - CF D15 D16 D17 D18 SITUAÇÃO 
A B A B SF CF SF CF 

Serviço 0,53 0,48 0,34 0,15 0,23 0,52 0,38 0,31 
Primeira Fissura 0,83 0,72 0,63 0,53 0,20 0,56 0,57 0,34 

Última 2,63 2,08 2,24 2,19 3,25 3,39 3,33 3,28 

 

 

8.2.1.3 Escorregamento dos Fios de Protensão 

 

 A fig. 8.14 mostra a posição dos fios de protensão após o escorregamento final, 

observado no ensaio do dormente original sem fibras D4. Nos diagramas das fig. 8.15 a 

8.18 pode-se visualizar o instante em que os dois fios instrumentados iniciaram o 

escorregamento. Em cada diagrama nota-se a concordância do instante de início de 

escorregamento dos dois fios instrumentados. 

 

 

 

Fig. 8.14 - Escorregamento dos fios de protensão após a ruptura. 
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A Tabela 8.3 resume as forças medidas no início do escorregamento e também a 

força correspondente ao escorregamento de 0,025 mm, valor este preconizado pela 

AREMA (1997) como o escorregamento máximo para a força de 1,5 P (303 kN - ver item 

8.1.3). 

 

Tabela 8.3 - Força (kN) de início de escorregamento dos fios de protensão e força 

correspondente ao escorregamento de 0,025 mm. 

 

Início do 
Escorregamento 

Escorregamento 
de 0,025 

Média Fios 1 e 2 Modelo 
Extrem.  

de 
Ensaio Fio 1 Fio 2 Fio 1 Fio 2 Início do 

Escorr. 
Escorr. de 

0,025 
A 310 290 350 310 300 330 D4 - SF 
B 300 313 400 420 307 410 

A 501 480 510 480 491 495 D10 - CF 
B 410 380 460 470 395 465 

D15 - SF - 270 270 270 270 270 270 
D16 - CF - 300 380 330 380 340 355 

D17 - SF - 240 230 280 240 235 260 
D18 - CF - 350 350 390 380 350 385 

 

 

 No caso do dormente original sem fibras D4 as forças de início de escorregamento 

para as extremidades A e B mostraram-se muito próximas. No entanto, o mesmo não 

ocorreu para as extremidades A e B do dormente correspondente com fibras (D10), onde 

as forças de escorregamento na extremidade A foram bem superiores às da extremidade 

B. Mas em ambas as extremidades desse dormente as forças de início de 

escorregamento e correspondente ao escorregamento de 0,025 mm foram bem superio-

res às do dormente sem fibras D4. Considerando-se os valores médios, a força de início 

de escorregamento do dormente com fibras D10 foi 46 % superior à do dormente sem 

fibras D4; já a força correspondente ao escorregamento de 0,025 mm foi 30 % superior.  

 Do mesmo modo, os dormentes modificados com fibras D16 e D18 também 

apresentaram forças de início de escorregamento e do escorregamento de 0,025 mm  

superiores aos dormentes modificados sem fibras correspondentes D15 e D17, 

demonstrando novamente o benefício das fibras. Deve-se salientar que as medidas 

efetuadas no dormente D15 apresentaram algum problema, como se pode constatar na 

fig. 8.17. Relativamente ao dormente sem fibras D17, as fibras aumentaram a força de 

início de escorregamento e do escorregamento de 0,025 mm do dormente D18 em 48 %. 

 Todos os dormentes, com exceção dos dormentes modificados sem fibras D15 e 

D17, apresentaram a força do escorregamento de 0,025 mm superior à força mínima de 
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303 kN, para os dois fios instrumentados, como preconizado pela AREMA. Como já 

comentado, os dormentes com fibras mostraram desempenho superior ao dos dormentes 

sem fibras. 
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Fig. 8.15 - Força de escorregamento dos fios de protensão nas  

extremidades A e B do dormente D4. 
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Fig. 8.16 - Força de escorregamento dos fios de protensão nas  

extremidades A e B do dormente D10. 
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Fig. 8.17 - Força de escorregamento dos fios de protensão dos dormentes D15 e D16. 
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 Fig. 8.18 - Força de escorregamento dos fios de protensão dos dormentes D17 e D18. 

 

 

8.2.1.4 Fissuração 

 

 As fig. 8.19 a 8.22 mostram a configuração final das fissuras nas duas faces 

verticais dos dormentes originais D4 e D10 e modificados D15 a D18. 

 Nas fig. 8.19 e 8.20 observa-se que a fissura principal na ruptura dos dormentes 

originais sem fibras D4 e com fibras D10, tanto no ensaio da extremidade A quanto no 

ensaio da extremidade B, foram de flexo-cisalhamento, sempre na direção do apoio 

próximo ao extremo do dormente. O que talvez explique este comportamento é que 

durante o ensaio não foi utilizada uma placa para compensar a inclinação de 1:40 da face 

superior do dormente na região do assento do trilho (ver fig. 6.20), onde a força foi 

aplicada. Como a superfície da célula de carga, por onde ocorre a transmissão da força, 

era muito pequena e também porque a placa de aço que transmitia a força ao dormente 

tinha altíssima rigidez, acreditava-se que a força seria igualmente distribuída aos dois 

apoios. Isso pode  não ter ocorrido. 

 Ao utilizar uma placa com uma pequena inclinação de 1:40, idêntica à inclinação do 

dormente, tal fato não mais ocorreu nos dormentes modificados D15, D16, D17 e D18, 

onde a fissura principal foi sempre de flexão e muito próxima à linha de ação da carga. 

 Como já comprovado por KORMELING et al. (1980), SWAMY & AL-TA’AN (1985), 

FURLAN (1995) e diversas outras pesquisas, as fibras normalmente originam um número  

maior de fissuras nos ensaios de flexão. Essa característica também se repetiu aqui nos 

dormentes protendidos, como pode ser verificado nas fig. 8.19 a 8.22. Os dormentes sem 

fibras alcançaram a ruptura com uma ou no máximo duas  fissuras. Já os dormentes com 

fibras, com exceção do dormente modificado D18, apresentaram de modo geral quatro 

fissuras. O dormente D18 mostrou a presença de poucas fibras “costurando” a única 

fissura formada, o que justificou a ausência de outras fissuras. 
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 Pelo fato da fibra de aço utilizada ser relativamente longa (60 mm), ter sua 

ancoragem melhorada com ganchos nas extremidades e também devido à alta resistência 

da matriz (65 MPa), poder-se-ia esperar o rompimento das fibras de aço. Em todos os 

dormentes ensaiados e rompidos fez-se uma análise das condições das fibras visíveis nas 

trincas ou grandes fissuras formadas. Não se notou a existência de qualquer fibra rompida 

nas trincas observadas. 

 

 

 

 
 

 

Fig. 8.19 - Configuração das fissuras na ruptura, dormentes  

originais D4 e D10, extremidade A. 
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Fig. 8.20 - Configuração das fissuras na ruptura, dormentes  

originais D4 e D10, extremidade B. 

 

 

Fig. 8.21a - Configuração das fissuras na ruptura, dormentes modificados D15 e D16. 



Cap.8 - Ensaios Estáticos e Dinâmicos 

 
191

 

Fig. 8.21b - Configuração das fissuras na ruptura, dormentes modificados D15 e D16. 

 

 

 

Fig. 8.22a - Configuração das fissuras na ruptura, dormentes modificados D17 e D18. 
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Fig. 8.22b - Configuração das fissuras na ruptura, dormentes modificados D17 e D18. 

 

 A Tabela 8.4 apresenta a força última (aqui definida como a força máxima que o 

dormente pôde suportar e manter) e as forças correspondentes à primeira fissura e às 

aberturas de 0,10 , 0,15 , 0,20 , 0,30 e 0,50 mm. Como primeira fissura definiu-se a 

primeira fissura com abertura de 0,05 mm que surgiu e tornou-se visível em uma das duas 

faces verticais da seção sob ensaio, pois para os dormentes fissuras não visíveis não são 

importantes (ver definição de fissura estrutural no item 8.1.1). As medidas foram tomadas 

nas fissuras de maior abertura, nas proximidades da face mais tracionada do dormente. 

As aberturas de 0,05, 0,10 e 0,15 mm foram medidas com instrumento ótico graduado, e 

as aberturas maiores foram medidas com régua graduada. As medidas feitas com a régua 

são um tanto quanto grosseiras, no entanto, procurou-se adotar sempre o mesmo critério 

nas medições, de modo a diminuir as diferenças. Na Tabela 8.4 os valores posicionados 
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abaixo dos valores das forças são os momentos fletores correspondentes, determinados 

pela fórmula M = 13,75 F. 

Tabela 8.4 - Forças (kN) e momentos fletores (kN.cm) correspondentes às aberturas de 

fissuras. 

Modelo Extremi-
dade 

Primeira
Fissura 

F0,10 F0,15 F0,20 F0,30 F0,50 Fu 

A 290 
3988 

300 
4125 

310 
4363 

330 
4538 

350 
4813 

380 
5225 

490 
6738 D4 - SF 

B 300 
4125 

320 
4400 

350 
4813 

370 
5088 

390 
5363 

430 
5913 

520 
7150 

A 360 
4950 

400 
5500 

420 
5775 

440 
6050 

460 
6325 

500 
6875 

580 
7975 D10 - CF 

B 350 
4813 

390 
5363 

400 
5500 

430 
5913 

470 
6463 

530 
7388 

570 
7838 

D15 - SF - 190 
2613 

210 
2888 

220 
3025 

230 
3163 

250 
3438 

270 
3713 

340 
4675 

D16 - CF - 220 
3025 

250 
3438 

270 
3713 

310 
4263 

340 
4675 

370 
5088 

400 
5500 

D17 - SF - 200 
2750 

220 
3025 

240 
3300 

250 
3438 

270 
3713 

280 
3850 

360 
4950 

D18 - CF - 260 
3575 

270 
3713 

290 
3988 

310 
4363 

330 
4538 

360 
4950 

410 
5638 

 

 Os valores medidos nos ensaios das extremidades A e B do dormente original com 

fibras D10 apresentaram boa aproximação, como se observa pela proximidade das  

curvas correspondentes, mostradas na fig. 8.23. Porém, o mesmo fato não ocorreu no 

ensaio das extremidades A e B do dormente original sem fibras D4, onde somente as 

forças de primeira fissura e abertura de 0,10 mm apresentaram boa proximidade, embora 

a diferença das demais aberturas tenha sido em torno de apenas 10 %. 
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Fig. 8.23 - Momentos fletores correspondentes às aberturas de fissuras. 
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 Como mostra a análise da Tabela 8.4 e da fig. 8.23, o dormente modificado sem 

fibras D15 foi o que apresentou os piores resultados, refletindo a grande influência da 

força de protensão sobre os momentos de primeira fissura e último e sobre o controle da 

fissuração. Por exemplo, o dormente original sem fibras D4, com força de protensão inicial 

de 510 kN, obteve um momento de primeira fissura 58 % superior ao mesmo momento do 

dormente D15, com força de protensão inicial de 250 kN. O momento último do dormente 

D4 foi 53 % superior ao momento do dormente D15. 

 Tomando os maiores valores dos resultados obtidos nos ensaios das extremidades 

A e B dos dormentes originais D4 - SF e D10 - CF, e comparando os dormentes D4 - SF 

com D10 - CF, os dormentes modificados D15 - SF com D16 - CF e D17 - SF com D18 - 

CF, apresenta-se na Tabela 8.5 o aumento porcentual dos resultados dos dormentes com 

fibras, relativo aos resultados dos dormentes sem fibras, nos vários estágios do 

carregamento. 

Em todas as aberturas de fissura mostradas na Tabela 8.5, observa-se que as 

fibras foram efetivas em diminuir a fissuração, pois as forças nos dormentes com fibras  

foram sempre maiores em relação aos dormentes sem fibras. Como se pode notar na 

Tabela 8.4 e na fig. 8.23, os dormentes modificados com fibras D16 e D18 foram muito 

bem, pois embora com forças de protensão inicial de apenas 49 e 59 % das relativas ao 

dormente original sem fibras D4, a partir da abertura de fissura de 0,20 mm apresentaram 

resultados próximos aos do dormente D4. 

 

Tabela 8.5 - Aumento porcentual dos momentos fletores dos dormentes com fibras relativo 

aos dormentes sem fibras. 

 

Modelo Primeira 
Fissura 

F0,10 F0,15 F0,20 F0,30 F0,50 Fu 

D4-D10 20 25 20 19 21 23 12 
D15-D16 16 19 23 35 36 37 18 

D17-D18 30 23 21 24 22 29 14 

 

 

 O aumento dos momentos fletores na primeira fissura de 20, 16 e 30 %  para os 

dormentes originais D4-D10 e os dormentes modificados D15-D16 e D17-D18, respecti-

vamente, representam um ganho muito importante proporcionado pelas fibras ao 

dormente, principalmente para evitar a ruptura por fadiga. Por uma questão de durabili-

dade, é regra em todos os países do mundo projetar o dormente de modo a ele não 

fissurar em serviço na via, sob a atuação dos momentos fletores de projeto. Assim, buscar 

ou conseguir meios para aumentar o momento de primeira fissura, sem no entanto 

aumentar a rigidez à flexão do dormente, deve ser um dos objetivos das pesquisas com 
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dormentes. O acréscimo de resistência à primeira fissura proporcionado pelas fibras pode 

ser utilizado para minimizar a altura da seção sob o trilho. Diminuir a altura do dormente é 

uma solução excelente para diminuir a intensidade das forças máximas de impacto no 

dormente, pois segundo WANG (1996), o fator de impacto é proporcional a h1,5, isto é, a 

redução da altura h do dormente pode efetivamente reduzir o fator de impacto FI. 

Quanto aos momentos últimos, as fibras proporcionaram um acréscimo de apenas  

12 % no caso dos dormentes originais D4-D10 e 18 e 14 % nos dormentes modificados 

D15-D16 e D17-D18, respectivamente. Os resultados estão de acordo com a observação 

de SWAMY & AL-TA’AN (1981): desde que o incremento na resistência última é modesto, 

o uso de fibras pode não ser o meio mais econômico para obter altas resistências últimas 

em vigas convencionais de concreto. 

 Considerando que o momento e a força de projeto dos dormentes é 2856 kN.cm e 

202 kN, respectivamente, de acordo com a AREMA (1997), o dormente não pode 

apresentar fissura estrutural sob a força de 202 kN. No caso particular dos dormentes 

deste trabalho e para ensaio de momento positivo na seção sob o trilho, uma fissura 

estrutural seria aquela com início na base do dormente e com altura de 40 mm (nível da 

camada de armadura mais inferior). Se a primeira fissura for tomada como uma fissura 

estrutural (o que não é verdadeiro), verifica-se na Tabela 8.4 que, com exceção dos 

dormentes modificados sem fibras D15 e D17, todos os demais dormentes apresentaram 

força de primeira fissura superior à força de projeto. Os dormentes originais D4-D10, aliás, 

apresentaram força de primeira fissura muito superior à força de projeto. 

Com o momento de projeto (Mproj) igual a 2856 kN.cm e tomando os maiores 

momentos fletores obtidos nos ensaios das extremidades A e B dos dormentes originais 

D4 - SF e D10 - CF e os momentos correspondentes aos dormentes modificados D15, 

D16, D17 e D18, as seguintes relações mostradas na Tabela 8.6 podem ser calculadas. 

 

Tabela 8.6 - Relações entre os momentos fletores experimentais e o momento de projeto 

do dormente. 

MODELO Relação 
D4 - SF D10 - CF D15 - SF D16 - CF D17 - SF D18 - CF 

proj

fiss

M

M ª1  1,44 1,73 0,91 1,06 0,96 1,25 

proj

u

M

M
 2,50 2,79 1,64 1,93 1,73 1,93 

fiss

u

M

M

ª1

 1,73 1,61 1,79 1,82 1,80 1,54 

 As relações resultantes para o dormente original sem fibras D4 permitem comentar 

que os valores são coerentes com aqueles normalmente encontrados em dormentes de 
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outros países. Houve boa semelhança com os valores correspondentes de um dormente 

da empresa americana CXT, descrito em WANG (1996). 

Os momentos de primeira fissura e último do dormente original sem fibras D4 

mostraram folgas de 44 % e 150 % sobre o momento de projeto, respectivamente. Como 

descrito no item 6.2.2, a norma européia CEN (1996) sugere que o momento último seja 

2,5 vezes superior ao momento de projeto definido segundo a sua própria metodologia, 

que no caso da seção sob o trilho do dormente em estudo seria de 2035 kN.cm (ver item 

6.4.2.3). O momento último experimental é 2,5 vezes maior que o momento de projeto 

adotado neste estudo (2856 kN.cm), porém é 3,51 vezes (7150/2035) maior que o 

momento de projeto calculado segundo a  CEN. A necessidade do momento de primeira 

fissura ser maior do que o momento de projeto ou de serviço, para conferir resistência à 

fadiga ao dormente, comprovou ser correta, pois como descrito no item 8.1.4, o dormente 

original sem fibras D4 suportou com sucesso o ensaio de fadiga da AREMA (1997). 

 Por outro lado, o dormente modificado sem fibras D15, semelhante ao dormente 

original D4, porém com apenas 49 % de sua força de protensão, apresentou momento de 

fissuração menor que o momento de projeto, e o momento último foi apenas 64 % 

superior ao momento de projeto. Como conseqüência de sua deficiente resistência  

estática, no ensaio de fadiga realizado segundo a AREMA, o dormente D15 resistiu a 

apenas 150.000 dos 3.000.000 de ciclos do ensaio. Este ensaio está apresentado no  item 

8.4. 

 O dormente modificado D16, semelhante ao D15, mas com fibras, atendeu aos 

requisitos das normas quanto à necessidade do momento de primeira fissura ser superior 

ao momento de projeto, embora em apenas 6 %. O momento último ultrapassou o 

momento de projeto em 93 %, o que, principalmente em função da contribuição das fibras 

de aço, garantiu a sobrevivência deste dormente aos 3.000.000 de ciclos do ensaio de 

fadiga da AREMA, conforme será descrito no item 8.4. 

 A Tabela 8.7 mostra os valores teóricos dos momentos fletores de primeira fissura 

e dos momentos fletores últimos, além dos maiores valores experimentais obtidos nos 

ensaios dos dormentes. Os valores dispostos na linha superior dos dormentes com fibras 

(D10, D16 e D18) foram calculados não considerando a contribuição das fibras de aço, e 

os valores da linha inferior, ao contrário, foram calculados considerando a contribuição das 

fibras no aumento da resistência à flexão. 

 

 

 

Tabela 8.7 - Momentos (kN.cm) teóricos e experimentais correspondentes à primeira 

fissura e à situação última. 
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Modelo 

Valores  
Teóricos 

Valores 
Experimentais 

exp,1

,1

fiss

teorfiss

a

a

M

M
 

exp,

,

u

teoru

M

M
 

 M1ª fiss Mu M1ª fiss Mu   

D4 - SF 3983 7294 4125 7150 0,97 1,02 

D10 - CF 
 

4455 
6943 
8015 

4950 7975 
 

0,90 
0,87 
1,01 

D15 - SF 2734 4283 2613 4675 1,05 0,92 

D16 - CF 
 

3205 
4310 
5221 

3025 5500 
 

1,06 
0,78 
0,95 

D17 - SF 3002 4343 2750 4950 1,09 0,88 

D18 - CF 
 

3473 
4343 
5254 

3575 5638 
 

0,97 
0,77 
0,93 

 

 

 Os momentos teóricos foram calculados com base nos seguintes valores: 

a) força de protensão efetiva no dia do ensaio = 540 . 0,88 = 475 kN (perda de protensão 

de 12 % até a data do ensaio); 

b) excentricidade de 1,2 cm, conforme fig. 6.24; 

c) momento de inércia da seção, I = 22809 cm4, área da seção transversal Ac = 560,7 

cm2, distância do CG à face mais tracionada yb = 10,5 cm; 

d) módulo de ruptura de 7,24 MPa para os dormentes sem fibras D4, D15 e D17 

(concreto C1-0) e 9,41 MPa para os dormentes com fibras D10, D16 e D18 (compósito 

C1-60), ver Tabela 5.11; 

e) resistência do concreto à compressão na data do ensaio, conforme a Tabela 8.1; 

f) tensão na armadura de protensão na situação última igual a 1830 MPa, conforme 

indicação do fabricante para a tensão máxima. 

 

No cálculo dos momentos teóricos dos dormentes sem fibras foi utilizado o 

processo simplificado do ACI 318, apresentado em NAAMAN (1982). Para o dormente 

original sem fibras (D4) os momentos teóricos são muito próximos dos momentos 

experimentais. O momento último teórico foi apenas 2 % superior ao melhor momento 

último experimental, obtido no ensaio da extremidade A. O momento teórico de primeira 

fissura também apresenta diferença de apenas 3 % em relação ao momento experimental. 

De modo geral, a metodologia apresenta, tanto para o momento de primeira fissura 

quanto para o momento último,  bons resultados para os três dormentes sem fibras (D4, 

D15 e D17), com a maior diferença no momento último do D17. 

A mesma metodologia, porém, não conduz a boa aproximação com os momentos 

experimentais dos dormentes com fibras, mesmo considerando o módulo de ruptura maior 

(9,41 MPa). Tal fato se deve à atuação das fibras aumentando a resistência do concreto à 

tração, o que contribuiu para aumentar a capacidade resistente do dormente ao esforço 
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cortante e, conseqüentemente, o momento último. No caso do dormente original com 

fibras D10, se não se considerar a contribuição das fibras, a diferença entre os momentos 

últimos é de 13 %. Essa diferença cresce para os dormentes com menor força de 

protensão (D16 e D18). 

CRAIG (1987) apresenta um método e também o de vários outros autores para a 

determinação do momento último de vigas reforçadas com fibras de aço. Ao tentar aplicar 

os diferentes métodos para calcular o momento último dos dormentes deste estudo, 

deparou-se sempre com a impossibilidade de cálculo devido ao desconhecimento de 

algum parâmetro necessário para a determinação da resistência última do compósito à 

tração. O método de CRAIG, por exemplo, necessita da força de arrancamento da fibra na 

matriz; o método de SWAMY & AL-TA’AN (1981) necessita, entre outros, da tensão de 

aderência entre a fibra e a matriz e do fator de correção do comprimento da fibra. 

O único método que possibilitou o cálculo do momento último sem dificuldades foi 

o de JINDAL (1984). Neste método o bloco das tensões de tração do compósito é 

retangular (fig. 8.24), com altura g igual a 0,85 (h - x); a resistência última à tração é 

tomada como 0,85 σut , com: 

 

σut = 0,97 σm (1 - Vf) + 3,41 Vf (L/d)             (8.1) 

 

onde: 

 σm = módulo de ruptura do concreto de controle ou sem fibras (MPa); 

 Vf = porcentagem do volume de fibras; 

 L = comprimento da fibra; 

 d = diâmetro da fibra. 

 

 Para melhorar os resultados do método de JINDAL aplicado aos dormentes, foi 

preciso proceder a duas alterações: para a altura do bloco das tensões de tração, ao invés 

de 0,85g, foi tomada a altura de 0,7g e, para a resistência última à tração, foi tomado o 

valor do módulo de ruptura (9,41 MPa), ao invés de 0,85 σut . Neste estudo  

0,85 σut representaria o valor de 7,5 MPa. A contribuição das fibras ao momento último, 

assim determinado, foi somado ao momento calculado de acordo com o processo 

simplificado do ACI 318. A Tabela 8.7 mostra que este procedimento conduz a  momentos 

últimos teóricos próximos dos momentos experimentais. 
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Fig. 8.24 - Método de JINDAL para cálculo do momento último  

de vigas com fibras de aço. 

 

 

 É importante observar que, ao se adotar o processo simplificado do ACI 318, faz-

se uma simplificação muito grande. Ao considerar a resultante de tração da armadura de 

protensão aplicada no centro de protensão, assume-se que a tensão nos vários níveis da 

armadura é igual, o que não é verdade. Entretanto, entre outros métodos testados, o 

processo simplificado do ACI, combinado com o método de JINDAL com algumas 

modificações, foi o que apresentou a maior simplicidade e os melhores resultados. 

 

8.2.1.5 Deformações 

 

 As fig. 8.25 a 8.31 apresentam os diagramas força x deformação nos fios de 

protensão e na superfície comprimida do concreto. 

 Os resultados dos ensaios das extremidades A e B do dormente original com fibras 

D10 apresentaram excelente proximidade, mas os resultados do dormente D4 

apresentaram pequena diferença nas medidas dos extensômetros 9 a 12 e 13-14. 

 As deformações últimas nos fios mais tracionados foram respectivamente 2,8 e 3,5 

mm/m, para as extremidades A e B do dormente original sem fibras D4 (fig. 8.25). Para o 

dormente original com fibras D10, as deformações últimas nas duas extremidades foram 

próximas entre si e em torno de 2,8 mm/m. Para ambos os dormentes, verifica-se que o 

trecho linear inicial termina com uma força um pouco inferior à força de primeira fissura, 

250 kN para o dormente D4 e 290 kN para o dormente D10. A deformação 

correspondente ao final do trecho linear é igual para os dois dormentes, porque não tendo 
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ocorrida a fissuração inicial, as fibras ainda não estavam “trabalhando” com toda a sua 

efetividade. Após a fissuração inicial, as fibras passaram a suportar uma parcela das 

tensões de tração, o que refletiu em menores deformações nos fios de protensão do 

dormente com fibras D10 em relação ao dormente sem fibras D4. 
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Fig. 8.25 - Deformação nos fios de protensão mais tracionados dos dormentes  

D4 e D10 (média dos extensômetros 1 a 4). 

 

 Como a força de projeto dos dormentes (202 kN) encontra-se no trecho linear 

inicial e, sendo a deformação nos fios praticamente idêntica nos dormentes D4 e D10, isso 

implica que as fibras pouco contribuem na fase de serviço do dormente. Este fato poderia 

levar à observação de que as fibras seriam desnecessárias e até mesmo subutilizadas nos 

dormentes de concreto. Entretanto, é importante lembrar que as ações no dormente em 

serviço são dinâmicas e não estáticas. E é justamente sob ações dinâmicas que as fibras 

de aço são muito eficientes em melhorar a capacidade resistente dos concretos ou dos 

elementos estruturais. Esta característica será comprovada nos itens 8.3 e 8.4, que 

apresentam os resultados dos ensaios dinâmicos aplicados nos dormentes. 
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Considerando uma força de protensão efetiva de 475 kN na data do ensaio do 

dormente original, a armadura de protensão de 4,53 cm2 e o módulo de deformação 

longitudinal dos fios igual a 20.770 kN/cm2, a deformação efetiva nos fios de protensão 

resulta em 5,1 mm/m. Na fig. 8.25 verifica-se que as deformações últimas nos fios mais 

tracionados dos dormentes originais D4 e D10 foram um pouco inferior a 3,5 mm/m.  

Desprezando a pequena deformação na armadura de protensão devida ao encurtamento 

do concreto, conclui-se que a deformação total (≅ 8,6 mm/m) alcançada por esses fios na 

situação  última foi inferior à deformação de início de escoamento do aço (10 mm/m). Isto 

significa que não ocorreu escoamento da armadura de protensão, o que era aliás de se 

esperar, devido ao fato do dormente original ter sido classificado como superarmado, 

conforme cálculo mostrado no item 6.4.3.2. 

 A fig. 8.26 mostra a deformação nos fios de protensão da camada mais próxima da 

face comprimida do dormente. A deformação foi inicialmente de compressão e, nos 

estágios mais avançados do carregamento, passou a ser de tração. 
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Fig. 8.26 - Deformação nos fios de protensão dos dormentes D4 e D10  

(média dos extensômetros 9 a 12). 
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Até a força em torno de 300 kN, a deformação nos fios foi idêntica nos dormentes 

sem e com fibras, ou seja, antes da fissuração inicial, as fibras não influenciaram a 

deformação dos fios inicialmente comprimidos. Isto implica que, ao menos estaticamente, 

as fibras não influenciam o dormente em sua força de serviço (202 kN). A deformação 

zero nos fios dessa camada ocorreu para a força entre 350 e 400 kN no dormente sem 

fibras D4 e em torno de 460 kN para o dormente com fibras D10. Isso mostra que as 

fibras ocasionaram uma elevação mais lenta da linha neutra. A deformação última nos fios 

do dormente com fibras foi pouco superior à deformação dos fios do dormente sem fibras. 

 A fig. 8.27 mostra que as fibras praticamente não influenciaram o comportamento 

do concreto comprimido dos dormentes originais D4 e D10. Se comparadas as curvas do 

dormente com fibras com a curva da extremidade B do dormente sem fibras, verifica-se 

que as deformações medidas foram muito próximas. A deformação última alcançou o 

valor de 2,5 mm/m, em ambos os dormentes, comprovando o conhecimento já existente 

de que as fibras muito pouco influenciam o concreto sob compressão. 
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Fig. 8.27 - Deformação na superfície comprimida dos dormentes D4 e D10  

(média dos extensômetros 13 e 14). 
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 A fig. 8.28 apresenta as deformações medidas na superfície do concreto 

comprimido (média de dois extensômetros) e a fig. 8.29 apresenta as deformações 

(também média de dois extensômetros) em dois dos quatro fios mais tracionados dos 

dormentes  modificados sem fibras D15 e com fibras D16. 

 Nos dormentes modificados D15 e D16, ao contrário do ocorrido nos dormentes 

originais D4 e D10, as fibras contribuíram diminuindo a deformação no concreto 

comprimido, principalmente nos estágios superiores à força de serviço do dormente (202 

kN). Na força de serviço a deformação foi apenas um pouco inferior no dormente com 

fibras. A deformação última foi igual para ambos os dormentes, alcançando o valor de  

3,0 mm/m. 

 A deformação nos fios mais tracionados apresentou comportamento idêntico até a 

força de serviço do dormente. A partir desse instante, com a fissuração tendo já iniciado 

nos dois dormentes, as fibras ao “costurar” as fissuras  passaram a trabalhar mais 

eficientemente, suportando uma parcela das tensões de tração existentes. 

Conseqüentemente, aliviaram os fios de protensão, levando-os a conter menores tensões 

e deformações. 

 Uma eventual força de impacto de 300 kN, por exemplo, induziria a deformação de 

3,0 mm/m nos fios do dormente sem fibras e de 1,0 mm/m nos fios do dormente com 

fibras. Essa redução é significativa e tem grandes reflexos sobre a resistência do 

dormente aos impactos e à fadiga, como será visto no item 8.4. 
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Fig. 8.28 - Deformação no concreto 

comprimido dos dormentes D15 e D16.  

 

Fig. 8.29 - Deformação nos fios de proten-

são mais tracionados dos dormentes D15 e 

D16. 
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Considerando uma força de protensão efetiva de 230 kN na data do ensaio, a 

armadura de protensão de 2,26 cm2 e o módulo de deformação longitudinal dos fios igual 

a 20.770 kN/cm2, a deformação efetiva nos fios de protensão resulta em 4,9 mm/m. 

Conforme o diagrama da fig. 6.29 verifica-se que a deformação de início de escoamento 

do fio de protensão utilizado é igual a 10,0 mm/m. Assim, com o diagrama da fig. 8.29 

conclui-se que a armadura escoou em ambos os dormentes. No dormente D15 o 

escoamento iniciou na força de 320 kN, pouco antes do esmagamento do concreto 

comprimido. No dormente D16 o escoamento iniciou na força de 400 kN, praticamente no 

mesmo instante do início do esmagamento. Desprezando a pequena deformação na 

armadura devida ao encurtamento do concreto e somando a deformação efetiva com a 

deformação última, a deformação total nos fios alcançou respectivamente 13 e 10 mm/m 

nos dormentes D15 e D16.  

A fig. 8.30 apresenta as deformações medidas na superfície do concreto 

comprimido (média de dois extensômetros) e a fig. 8.31 apresenta as deformações 

(também média de dois extensômetros) em dois dos quatro fios mais tracionados dos 

dormentes modificados sem fibras D17 e com fibras D18. 

De modo semelhante ao observado nos dormentes D15 e D16, as fibras 

diminuíram a deformação no concreto do dormente D18, mas somente após iniciada a 

fissuração do dormente sem fibras. Até a força de serviço (202 kN), a deformação foi 

praticamente a mesma nos dormentes D17 e D18. 

Tanto nos dormentes D15 e D16, como também nos dormentes D17 e D18, o final 

do trecho linear das deformações nos fios mais tracionados coincidiu com o início da 

fissuração.  

Sendo a deformação efetiva dos fios de protensão na data do ensaio dos 

dormentes D17 e D18 igual a 6,0 mm/m, verifica-se na fig. 8.31 que os fios escoaram nos 

dois dormentes. O início do escoamento dos fios ocorreu nas forças de 320 e 370 kN para 

os dormentes D17 (sem fibras) e D18 (com fibras), respectivamente. No dormente com 

fibras D18 a deformação nos fios correspondente à força última chegou ao valor de 15 

mm/m, e o esmagamento do concreto só ocorreu após um grande escoamento dos fios. 

No dormente sem fibras D17, um fio rompeu com deformação de 15 mm/m sob a força de 

360 kN, portanto, com deformação total em torno de 21 mm/m. 

Comparando as deformações últimas nos fios dos quatro dormentes modificados 

(13 mm/m no D15, 10 mm/m no D16, 21 mm/m no D17 e 15 mm/m no D18), constata-se 

que as fibras diminuíram essas deformações. Verifica-se também que, como a tensão 

inicial nos fios dos dormentes D17 e D18 era maior que a mesma tensão nos dormentes 

D15 e D16, a deformação última nos fios dos dormentes D17 e D18 foi também maior. No 

dormente D17 a alta tensão inicial motivou a ruptura pelo rompimento dos fios de 
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protensão. No dormente com fibras D18, porém, a contribuição das fibras impediu o 

rompimento dos fios e a ruptura ocorreu pelo esmagamento do concreto. 

 

0

100

200

300

400

-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,50,0

Deformação (mm/m)

F
o

rç
a 

(k
N

)

D17 - SF

D18 - CF

 

0

100

200

300

400

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Deformação (mm/m)

F
o

rç
a 

(k
N

)

D17 - SF

D18 - CF

 

Fig. 8.30 - Deformação no concreto 

comprimido dos dormentes D17 e D18.  

 

Fig. 8.31 - Deformação nos fios de proten-

são mais tracionados dos dormentes D17 e 

D18. 
 

 

 

8.2.2 Momento Negativo no Centro 

 

 

 O momento negativo no centro do dormente é tão importante quanto o momento 

positivo na seção sob o trilho, principalmente nas vias de bitola larga como a brasileira, de 

1600 mm. Na bibliografia consultada encontram-se diversos relatos de fissuras iniciadas 

nessa região de dormentes atuando em serviço. 

Para momento negativo no centro foram realizados quatro ensaios em quatro 

dormentes originais, sendo dois sem fibras (D5 e D6) e dois com fibras (D7 e D8). O 

esquema de apoio e modo de aplicação do carregamento seguiu as especificações da 

AREMA (1997), mostrado na fig. 8.32. A fig. 8.33 mostra a foto de um ensaio sendo 

executado. Três medidores de deslocamento (LVDT) foram posicionados, sendo um sobre 

cada apoio e um terceiro sob o dormente e na linha de ação da força aplicada. 

A instrumentação consistiu em doze extensômetros colados em doze dos 

dezesseis fios de protensão, além de outros dois colados na superfície tracionada do 

concreto, todos posicionados na linha de ação da força aplicada (fig. 8.34). Cabe a 

observação de que os extensômetros na superfície do concreto deveriam estar colados na 

face comprimida, mas, por engano, foram colados na superfície tracionada. 
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LVDT 1 LVDT 2

LVDT 3

placa  de  aço

tira  de

placa  de  aço
blocos  de  concreto

75

viga  de  apoio

cilíndro  hidráulico

célula  de  carga

1680 mm

75

neoprene

 

Fig. 8.32 - Esquema de apoios, carregamento e posição dos LVDT. 

 

 

 

Fig. 8.33 - Execução de um ensaio na seção do centro para momento negativo. 
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Fig. 8.34 - Posição dos extensômetros. 
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No ensaio dos dormentes sem fibras D5 e com fibras D8, a metodologia de ensaio 

ou o modo de aplicação do carregamento seguiu o recomendado pela ORE (1991), 

mostrado na fig. 8.35. O objetivo dessa metodologia de ensaio é medir, com o 

carregamento aplicado, a força correspondente à primeira fissura e à abertura de fissura de 

0,10 mm e, sem o carregamento aplicado, às aberturas de 0,05 e 0,5 mm. Nos dois 

ensaios realizados segundo essa metodologia, não foi possível constatar as fissuras sem 

o carregamento aplicado, pois as fissuras já existentes fechavam completamente, 

tornando-se invisíveis mesmo com a lupa. Antes que qualquer abertura pudesse 

permanecer visível sem o carregamento, o dormente alcançava a sua força última e 

rompia. Diante deste comportamento, nos ensaios dos outros dois dormentes (D6 e D7), 

idênticos aos dormentes D5 e D8 respectivamente, optou-se por modificar a metodologia 

de ensaio. O carregamento passou a ser contínuo, com etapas ou interrupções de 5 em  

5 kN até o valor último. Nas interrupções a força era mantida por cerca de três minutos 

para verificação e medição das fissuras. 

 

 

Fig. 8.35 - Esquema de carregamento aplicado nos ensaios dos dormentes  

originais D5 e D8 (FONTE: ORE - 1991). 

 

 

8.2.2.1 Comportamento na Ruptura 

 

 O dormente sem fibras D5, ao atingir a força última de 120 kN, iniciou o 

esmagamento do concreto comprimido, não apresentando capacidade de suportar forças 

maiores a partir desse instante. Tentativas de aumento no carregamento levaram ao 
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rápido e completo esmagamento do concreto comprimido e também a ocorrência de duas 

grandes fissuras inclinadas, como pode ser visto na fig. 8.38. 

 O dormente com fibras D8 também alcançou o esmagamento do concreto com a 

força de 120 kN, no entanto, ainda manteve a capacidade de suportar forças um pouco 

superiores, embora com um significativo aumento do deslocamento. Na tentativa de 

aumentar o carregamento ocorreu a ruptura de alguns fios de protensão. 

 O dormente sem fibras D6 também iniciou o esmagamento do concreto com a 

força de 120 kN. Tentativas de elevar o carregamento levaram ao completo e rápido 

esmagamento do concreto comprimido e ao surgimento de fissuras inclinadas de grande 

abertura (ver fig. 8.38). 

 O dormente com fibras D7 iniciou o esmagamento com a força de 130 kN, porém 

ainda apresentou capacidade de suportar forças de menor valor, embora com aumento 

considerável do deslocamento. 

 

8.2.2.2 Deslocamento Vertical 

 

 As fig. 8.36 e 8.37 apresentam os diagramas força x deslocamento dos 

dormentes D5-D8 e D6-D7, respectivamente. Os deslocamentos verticais mostrados nos 

diagramas foram aqueles medidos no centro do dormente, relativos aos deslocamentos 

dos apoios. 
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Fig. 8.36 - Deslocamentos verticais dos dormentes D5 e D8. 

 

 

 No diagrama da fig. 8.36 observa-se que, durante as primeiras fases do 

carregamento, os dois dormentes apresentaram comportamento bem similar. A diferença 

ficou no último estágio, aquele que levou os dormentes à ruína, onde de zero a cerca de 

12 mm de deslocamento, o dormente com fibras D8 apresentou capacidade resistente  
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significativamente superior à do dormente sem fibras D5. Tal diferença se explica pelo fato 

do dormente D5 ter sofrido já algum dano na zona comprimida, durante a força máxima 

(110 kN) do estágio de carga anterior. A ductilidade e a rigidez pré-ruptura mostraram-se 

superiores no dormente com fibras, principalmente a rigidez, o que pode ser atribuído à 

eficiente atuação das fibras após a fissuração. 

 A fig. 8.37 permite notar que os dois dormentes (D6 e D7) apresentaram rigidez 

muito semelhante, no entanto, as fibras foram capazes de proporcionar um muito 

apreciável ganho de plasticidade e ductilidade ao dormente D7. É importante observar, 

porém, que o ganho de ductilidade ocorreu após o esmagamento do concreto compri-

mido, iniciado na força de 130 kN. Ao contrário do que normalmente ocorre nas vigas 

reforçadas com fibras, onde os deslocamentos nas vigas com fibras são menores, os 

deslocamentos correspondentes às forças últimas foram praticamente idênticos nos dois 

dormentes. 
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Fig. 8.37 - Deslocamentos verticais dos dormentes D6 e D7. 

 

 

8.2.2.3 Fissuração 

 

 A fig. 8.38 mostra a configuração final das fissuras após a ruptura completa dos 

dormentes com fibras (D7 e D8) e sem fibras (D5 e D6). Em função das diferentes 

metodologias de ensaio utilizadas, como explicado no início do item 8.2.2, o dormente D5 

deve ser comparado ao dormente D8 e o dormente D6 ao D7. 

 Os dormentes com fibras apresentaram um número total de fissuras (9-10) um 

pouco superior aos dormentes sem fibras (6-7), sendo o maior número delas fissuras de 

flexão. Por aumentar a resistência do concreto à tração, as fibras foram efetivas em 

aumentar a capacidade do dormente ao esforço cortante, como se pode observar na  
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fig. 8.38. Os dois dormentes com fibras (D7 e D8) não apresentaram qualquer fissura 

inclinada de cisalhamento, ao contrário dos dois dormentes sem fibras (D5 e D6). 

 

 

Fig. 8.38 - Configuração das fissuras após a ruína dos dormentes D5, D6, D7 e D8. 

 

 A Tabela 8.8 resume os resultados dos ensaios, mostrando a força de primeira 

fissura, a força última e as forças correspondentes às aberturas de fissura, bem como os 

momentos fletores correspondentes, dispostos abaixo dos valores das forças. Os 

momentos podem ser determinados pela fórmula M = 38,25 F. As medidas das aberturas 

das fissuras foram tomadas de modo idêntico ao adotado nos ensaios da seção sob o 

trilho, descrito no item 8.2.1.4. 

 

Tabela 8.8 - Forças (kN) e momentos fletores (kN.cm) correspondentes às aberturas de 

fissuras. 

Modelo Primeira 
Fissura 

F0,10 F0,15 F0,20 F0,30 F0,50 Fu 

D5 - SF 75 
2869 

89 
3404 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

120 
4590 

D8 - CF 95 
3634 

100 
3825 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

128 
4896 

D6 - SF 75 
2869 

85 
3251 

90 
3443 

100 
3825 

110 
4208 

125 
4781 

120 
4590 

D7 - CF 85 
3251 

100 
3825 

105 
4016 

115 
4399 

125 
4781 

130 
4973 

130 
4973 
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 Comparando os dormentes D5 com D6 e D7 com D8, verifica-se que, apesar das 

metodologias diferentes de ensaio, os resultados apresentaram muito boa aproximação. 

Os dormentes D5 e D6 alcançaram a primeira fissura e a ruptura com a mesma força, 75  

e 120 kN, respectivamente. Os dormentes D7 e D8 apresentaram uma diferença de 

apenas 10 kN na força de primeira fissura e praticamente a mesma força última. Isso 

demonstra que as diferentes metodologias utilizadas no ensaio dos dormentes não 

influenciaram os momentos de primeira fissura e último. 

 Tomando os maiores valores dos resultados obtidos nos ensaios dos dormentes 

com e sem fibras, apresenta-se na Tabela 8.9 o aumento porcentual dos resultados dos 

dormentes com fibras relativo aos resultados dos dormentes sem fibras, nos vários 

estágios do carregamento. 

 

Tabela 8.9 - Aumento porcentual dos momentos fletores dos dormentes com fibras relativo 

aos dormentes sem fibras. 

 

Primeira 
Fissura 

F0,10 F0,15 F0,20 F0,30 F0,50 Fu 

27 12 17 15 14 4 8 
  

 

 A fig. 8.39 mostra a evolução das forças com a abertura das fissuras, para os 

quatro dormentes ensaiados. Comparando os resultados verifica-se que os dormentes 

com fibras apresentaram forças (ou momentos) sempre superiores aos correspondentes 

dormentes sem fibras. 
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Fig. 8.39 - Momentos fletores correspondentes às aberturas de fissuras. 
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 Do mesmo modo como para o momento positivo na seção do dormente sob o 

trilho, as normas AREMA (1997) e CEN (1996) preconizam que o dormente, para ser 

considerado apto a ser aplicado na via, não pode apresentar fissura estrutural sob a 

atuação do momento negativo de projeto no centro, aqui neste estudo igual a 1786 kN.cm 

(Fproj = 46,7 kN - ver item 6.4.3). Tomada a primeira fissura como uma fissura estrutural, o 

que não é verdade, como já explicado no item 8.2.1.4, verifica-se na Tabela 8.8 que todos 

os quatro dormentes apresentaram força (ou momento) de primeira fissura muito superior 

à força de projeto. Se considerados os maiores valores, as fibras originaram um acréscimo 

de 27 % na força de primeira fissura. Este acréscimo é muito próximo daquele obtido na 

seção sob o trilho, e é muito importante, pois pode ser aproveitado para minimizar as 

dimensões da seção do centro do dormente ou, se mantida a seção, aumentar a 

resistência à fadiga. 

 Em todas as demais fases da fissuração as fibras originaram um ganho sobre o 

dormente sem fibras. Entretanto, com relação ao momento último, o acréscimo de apenas 

8 % proporcionado pelas fibras foi pequeno. Como já comentado no item 8.2.1.4, isso está 

de acordo com a observação de SWAMY & AL-TA’AN (1981), de que as fibras aumentam 

modestamente a resistência última à flexão. 

 Tomando os maiores valores da Tabela 8.8 e com o momento negativo de projeto 

para o centro do dormente igual a 1786 kN.cm, as seguintes relações mostradas na 

Tabela 8.10 podem ser calculadas. 

 

Tabela 8.10 - Relações entre os momentos medidos e o momento de projeto do dormente. 

 

 Modelo 

Relação Sem Fibras Com Fibras 

 D5 - D6 D7 - D8 

proj

fiss

M

M ª1  1,61 2,03 

proj

u

M

M
 2,57 2,78 

fiss

u

M

M

ª1

 1,60 1,37 

 

 

 Os momentos de primeira fissura e último dos dormentes D5 e D6 mostraram 

folgas de 61 % e 157 % sobre o momento de projeto; os dormentes com fibras D7 e D8 

apresentaram folgas de 103 % e 178 %. As folgas obtidas para o momento último estão 

de acordo com a recomendação da norma CEN (1996) de que o momento último deve ser 

2,5 vezes superior ao momento de projeto do dormente. Os índices de 2,57 para a seção 
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do centro e 2,50 para a seção sob o trilho (ver Tabela 8.6) mostram o bom equilíbrio 

obtido no dimensionamento das duas seções. 

 A Tabela 8.11 mostra os valores teóricos dos momentos fletores de primeira 

fissura e dos momentos fletores últimos, além dos maiores valores experimentais obtidos 

no ensaio dos dormentes. Os valores dispostos na linha superior dos dormentes com 

fibras (D7 e D8) foram calculados não considerando a atuação das fibras de aço, e os 

valores da linha inferior foram calculados considerando a contribuição das fibras no 

aumento da resistência à flexão. 

 

Tabela 8.11 - Momentos (kN.cm) teóricos e experimentais correspondentes à primeira 

fissura e à situação última. 

 

Valores  
Teóricos 

Valores 
Experimentais 

 
Modelo 

M1ª fiss Mu M1ª fiss Mu 

exp,1

,1

fiss

teorfiss

a

a

M

M

 

exp,

,

u

teoru

M

M
 

D5-SF e D6-SF 2426 3876 2869 4590 0,85 0,84 

D7-CF e D8-CF 2426 
2640 

3876 
4500 

3634 4973 
0,67 
0,73 

0,74 
0,90 

 

 

 Os momentos teóricos foram calculados com base nos seguintes valores: 

a) força de protensão efetiva no dia do ensaio = 540 . 0,88 = 475 kN (perda de protensão 

de 12 % até a data do ensaio); 

b) excentricidade de 0,64 cm, conforme fig. 6.24; 

c) momento de inércia da seção, I = 8478 cm4, área da seção transversal Ac = 332,5 cm2, 

distância do CG à face mais tracionada yb = 8,6 cm; 

d) módulo de ruptura de 7,24 MPa para os dormentes sem fibras D5 e D6 (concreto  

C1-0) e 9,41 MPa para os dormentes com fibras D7 e D8 (compósito C1-60), ver 

Tabela 5.11; 

e) resistência do concreto à compressão na data do ensaio, conforme a Tabela 8.1; 

f) tensão na armadura de protensão na situação última igual a 1830 MPa, conforme 

indicação do fabricante para a tensão máxima. 

 

O cálculo dos momentos teóricos foi feito do mesmo modo como descrito para a 

seção sob o trilho. Para os dormentes sem fibras foi utilizado o processo simplificado do 

ACI 318, apresentado em NAAMAN (1982). O mesmo processo do ACI combinado com o 

de JINDAL (1984) foi utilizado para levar em conta a contribuição das fibras nos 

dormentes D7 e D8. 
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 Se na seção sob o trilho os momentos determinados teoricamente apresentaram 

boa concordância com os momentos experimentais, o mesmo não ocorreu na seção do 

centro para momento negativo. Os momentos teóricos de primeira fissura, especialmente, 

foram inferiores aos momentos experimentais. Quanto ao momento último dos dormentes 

com fibras, pode-se afirmar que o processo simplificado do ACI 318 combinado com o 

método de Jindal modificado previu o valor experimental com erro de 10 %. Um motivo 

para tal diferença é que, na seção do centro, como a armadura é distribuída ao longo de 

toda a altura da seção, o erro cometido ao se adotar uma altura útil única para a armadura 

é maior e mais grosseiro do que àquele da seção sob o trilho.  

 

8.2.2.4 Deformações 

 

 As fig. 8.40 e 8.41 apresentam os diagramas força x deformação para os 

dormentes ensaiados D5-D8 e D6-D7. Conforme indicado na fig. 8.34 as deformações nos 

fios de protensão comprimidos foram medidas pelos extensômetros 1 a 4, e a deformação 

nos fios mais tracionados foram medidas pelos extensômetros 9 a 12. 
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Fig. 8.40 - Deformação nos fios de protensão comprimidos dos dormentes  

D5-D8 e D6-D7 (média dos extensômetros 1 a 4). 

 

 

 A fig. 8.40 mostra que as deformações nos fios mais comprimidos foram muito 

próximas, isto é, as fibras pouco afetaram essas deformações, como aliás era de se 

esperar. Apesar das metodologias diferentes aplicadas nos ensaios, as deformações 

medidas nos dois ensaios foram próximas. Por exemplo, para uma força de 110 kN, a 

deformação nos dormentes D5-D8 foi de 0,75 mm/m e de 0,85 mm/m nos dormentes D6-

D7. 
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 As deformações nos fios mais tracionados dos dormentes D6 e D7, apesar das 

fibras de aço, foram menores no dormente com fibras, mas bem próximas, assim como no 

dormente D8 em relação ao D5. Para a força de 110 kN por exemplo, a deformação 

alcançou 2,25 mm/m no dormente com fibras e 2,8 mm/m no dormente sem fibras. Na 

força de projeto (46,7 kN), a deformação nos fios dos dormentes com ou sem fibras foi 

praticamente a mesma. 

Nos dormentes D6 e D7 a deformação última alcançou o valor de 5 mm/m e, sendo 

a deformação efetiva devido ao estiramento igual a 5,1 mm/m, conclui-se que os fios mais 

tracionados alcançaram a deformação de início de escoamento do aço (10 mm/m). Tal 

fato ficou evidenciado no diagrama da fig. 8.41, com a deformação nos fios chegando até 

o valor de 15 mm/m. Porém, é importante observar que o escoamento iniciou na força 

última, juntamente com o início do esmagamento do concreto. Os fios dos dormentes D5 e 

D8 também escoaram, embora isto não esteja mostrado no diagrama da fig. 8.41. 
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Fig. 8.41 - Deformação nos fios de protensão mais tracionados dos dormentes D5 a D8  

(média dos extensômetros 9 a 12). 

 

 

8.3 ENSAIOS DINÂMICOS 

 

 Somente os dormentes chamados originais foram submetidos aos ensaios 

dinâmicos. Quatro dormentes, dois com fibras (D11 e D12) e dois sem fibras (D13 e D14), 

foram analisados. 

 Foram adotadas duas diferentes metodologias na aplicação do carregamento. A 

primeira metodologia, preconizada pela norma CEN - Concrete sleepers and bearers - 

Part 2.1 (1996), foi utilizada no ensaio dos dormentes D12 e D13. O propósito desse 

ensaio, segundo o relatório ORE D170/RP4 (1991), é simular a situação da via no caso de 

cargas de tráfego excepcionais (como impactos), as quais não ocorrem muitas vezes 

durante a vida do dormente em serviço. 
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O ensaio solicita o dormente ao momento positivo na seção sob o  trilho. A 

distância entre os apoios e a placa de aço para transmissão da força ao dormente foram 

dispostos segundo o esquema de ensaio da AREMA (1997). Dois ensaios foram feitos, 

um no dormente com fibras D12 e outro no dormente sem fibras D13. Os dois ensaios 

transcorreram durante uma semana contínua de trabalho. 

O modo de aplicação do carregamento é aquele que está mostrado na fig. 8.42;  

consiste na aplicação de forças mínimas e máximas em fases dinâmicas de 5.000 ciclos, 

com intervalos de até 5 minutos entre as fases para verificações e medições. Em cada 

nova fase há um acréscimo de 20 kN sobre a força máxima da fase anterior.  

 

 

Fig. 8.42 - Esquema de aplicação do carregamento no ensaio dinâmico  

dos dormentes D12 e D13. (FONTE: CEN - 1996). 

 

 

 O valor da força mínima aplicada (Fru), de acordo com a CEN (1996), deve ser de  

50 kN. O valor da força máxima da primeira fase de ciclos dinâmicos (Fro) deve 

corresponder à força de projeto do dormente: 202 kN para o dormente original. A força 

máxima foi sendo aumentada, de 20 em 20 kN, até se atingir a força de 380 kN, força esta 

um pouco inferior à máxima da máquina de ensaio utilizada. Após a última fase de ciclos 

dinâmicos, o total de ciclos alcançou o número de 50.000. 

 Após o término de cada fase de carregamento cíclico, aplicavam-se forças 

estáticas crescentes, nos valores (em kN) de 0, 50, 100, 150, 200, e nas intensidades da 

força máxima da fase dinâmica recém terminada e também da fase seguinte. Cada força 

era mantida constante por um pequeno período de tempo, a fim de se verificar e medir as 

fissuras existentes, registrar as deformações nos fios de protensão e também o 

deslocamento vertical do dormente, na linha de ação da força aplicada. 
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 A fig. 8.43 mostra um ensaio, realizado no Centro de Tecnologia da UNICAMP. A 

fig. 8.44 mostra a posição dos oito extensômetros nos fios de protensão. Os 

extensômetros foram colados nos fios com uma cola especial para solicitações dinâmicas; 

nenhum problema foi constatado nas medições dos extensômetros durante os ensaios. 

 

 

Fig. 8.43 - Execução de um ensaio dinâmico no Centro de Tecnologia da UNICAMP. 
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Fig. 8.44 - Posição dos extensômetros colados nos fios de protensão. 

 

 

 Quanto aos dormentes D11 (com fibras) e D14 (sem fibras), a intenção inicial era 

submetê-los a ensaios dinâmicos idênticos àqueles aplicados nos dormentes D12 e D13, 

como descrito anteriormente. Porém, com o objetivo de se tentar alcançar resultados mais 

expressivos do benefício das fibras ao dormente sob carregamento dinâmico, e também 

para estudar o benefício das fibras ao dormente numa situação semelhante à que existiria 

após a ocorrência de uma altíssima força de impacto, decidiu-se por modificar a 

metodologia de ensaio. 
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A nova metodologia consistiu em aplicar inicialmente uma força estática de  

380 kN, para representar a força de impacto no dormente, de modo a lhe causar algum 

dano inicial. Na seqüência foram aplicados ciclos dinâmicos com uma amplitude 

constante. A força mínima aplicada foi de 150 kN e a máxima de 380 kN, sendo que esta 

última foi adotada em função da capacidade máxima da máquina de ensaio. A força 

mínima foi escolhida de modo a possibilitar uma freqüência não muito baixa, a qual 

resultou 7 Hz. 

 As medidas tomadas foram as aberturas das fissuras, as deformações nos 

extensômetros colados nos fios de protensão e o deslocamento vertical do dormente na 

linha de ação da força aplicada. As medidas foram feitas após um número específico de 

ciclos, quais sejam: zero, 5.000, 25.000, 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000, 

300.000 e 360.000, sob a aplicação de três valores de força estática: zero, na força 

mínima (150 kN) e na força máxima (380 kN). Cada ensaio transcorreu durante dois dias e 

meio de trabalho, o que limitou o número máximo de ciclos em 360.000. 

 Após o primeiro ensaio ter alcançado 150.000 ciclos, decidiu-se elevar a solicitação 

imposta ao dormente, de modo a acelerar os danos no dormente. Como a força máxima 

de 380 kN já estava no limite máximo da máquina de ensaio, restava apenas aumentar o 

vão entre os apoios em 5 cm (o máximo permitido pela mesa de apoio - ver fig. 8.43). Tal 

mudança aumentou o momento fletor solicitante a um valor igual àquele que se obteria 

caso a força máxima fosse aumentada para 425 kN. 

 Os dois itens seguintes apresentam a fissuração e as deformações medidas. Os 

deslocamentos verticais não serão apresentados porque não mostraram resultados muito 

consistentes. 

 

8.3.1 Fissuração 

 

 Nos ensaios dos dormentes com fibras D12 e sem fibras D13, após o término de 

cada fase de 5.000 ciclos, efetuava-se a verificação e a medição da máxima abertura das 

fissuras existentes. As medidas eram tomadas com o dormente sob a atuação das 

diferentes forças estáticas, conforme já descrito anteriormente. 

 A Tabela 8.12 apresenta a evolução da fissuração nos dormentes D12 e D13 em 

função do número de ciclos; o valor superior é a força e o inferior é o número de ciclos 

transcorridos até o instante da medição. 

Tabela 8.12 - Força (kN) e número de ciclos dinâmicos correspondentes às aberturas das 

fissuras 

. 

Modelo Primeira 
Fissura 

F0,10 F0,15 F0,20 F0,25 F0,50 
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D13 - SF 260 
15.000 

270 
20.000 

280 
25.000 

320 
30.000 

320 
35.000 

380 
50.000 

D12 - CF 340 
35.000 

360 
45.000 

380 
50.000 

- - - 

 

 

 A análise dos valores contidos na Tabela 8.12 permite observar que as fibras de 

aço exerceram uma grande ou importante influência sobre as aberturas das fissuras. O 

dormente sem fibras D13 apresentou a primeira fissura após transcorridos 15.000 ciclos 

de carga, sob a força estática de 260 kN. Já no dormente com fibras D12 a primeira 

fissura surgiu somente após 35.000 ciclos, sob uma força consideravelmente maior, de 

340 kN. Em relação ao dormente sem fibras, esses resultados expressam aumentos de 

133 % sobre o número de ciclos e de 31 % sobre a força de primeira fissura. 

 É muito importante também observar que, após transcorrido o número total de 

ciclos aplicados (50.000), o dormente sem fibras D13 mostrou, sob a atuação da força de 

380 kN, abertura máxima de fissura de 0,5 mm. O dormente com fibras D12, sob as 

mesmas condições, mostrou a abertura máxima de 0,15 mm. Este resultado é 

significativamente menor e muito expressivo do benefício das fibras à diminuição e ao 

controle da fissuração, principalmente quando o carregamento é dinâmico. 

 Se se compararem as forças de primeira fissura dos ensaios estáticos (Tabela 8.4) 

e dinâmicos (Tabela 8.12), nota-se que, em ambos os dormentes, o carregamento 

dinâmico originou menores forças de primeira fissura: 260 contra 300 kN nos dormentes 

sem fibras e 340 contra 360 kN nos dormentes com fibras. Porcentualmente esses valores 

representam 87 e 94 % respectivamente para os dormentes sem e com fibras. A diferença 

entre esses índices não é significativa, mas é mais um indicativo da atuação das fibras de 

aço melhorando a resistência dinâmica do dormente, embora apenas 50.000 ciclos não 

sejam representativos do dormente em serviço na via. 

 Como a metodologia de ensaio utilizada nos dormentes D11 e D14 foi diferente, a 

medição das fissuras também ocorreu de modo diferente. Em ambos os dormentes o 

início do ensaio transcorreu do seguinte modo: após o dormente estar corretamente 

posicionado, aplicou-se rapidamente a força mínima de 150 kN e, logo em seguida, a 

força foi rapidamente elevada para o valor máximo de 380 kN. Na força mínima nenhuma 

fissura foi constatada em ambos os dormentes. Na força máxima constatou-se a 

existência de uma única fissura no dormente sem fibras D14 e de duas fissuras no 

dormente com fibras D11. As aberturas das fissuras sob a força máxima de 380 kN, 

medidas no início e após um certo número de ciclos dinâmicos, estão mostradas na 

Tabela 8.13. 

 

Tabela 8.13 - Abertura das fissuras (mm) após os ciclos de carga. 
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Abertura de Fissura Número  
de Ciclos D14 - SF D11 - CF 

Zero 0,4 0,1 
5.000 0,4 0,2 

25.000 0,4 0,2 

50.000 0,4 0,25 

100.000 0,4 0,25 

150.000 0,4 0,3 

200.000 0,5 0,5 

250.000 0,6 0,6 

300.000 0,7 0,6 

360.000 0,7 0,6 

 

 

 A fig. 8.45 mostra a evolução das fissuras nos dois dormentes, conforme os 

valores indicados na Tabela 8.13. A elevação da abertura das fissuras, ocorrida após 

150.000 ciclos, deve-se à elevação do momento fletor solicitante ao se aumentar o vão em 

5 cm, conforme descrito no item anterior. De modo que a análise das fissuras deve ser 

feita de zero a 150.000 ciclos e de 150.000 a 360.000 ciclos. 
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Fig. 8.45 - Evolução das fissuras nos dormentes D11 e D14  

em função do número de ciclos. 

 A abertura das fissuras, ao se aplicar a força máxima de 380 kN pela primeira vez, 

antes do início dos ciclos dinâmicos, alcançou 0,4 mm no dormente sem fibras D14 e 

apenas 0,1 mm no dormente com fibras D11. Após transcorrido o número total de 360.000 

ciclos, a abertura das fissuras no dormente com fibras (0,6 mm) foi apenas levemente 

inferior à abertura no dormente sem fibras (0,7 mm). Porém, excetuando as medidas 
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efetuadas em 200.000 e 250.000 ciclos, em todas as demais a abertura das fissuras foi 

sempre inferior no dormente com fibras, como mostrado na fig. 8.45. 

 As fig. 8.46 e 8.47 mostram o estado fissurado dos dormentes D14 e D11, sob a 

atuação da força máxima de 380 kN, após transcorrido o número total de 360.000 ciclos. 

O número de fissuras do início até o término dos 360.000 ciclos se manteve, com uma 

fissura no dormente sem fibras e duas fissuras no dormente com fibras. Visualmente não 

se percebeu qualquer diferença nos danos causados aos dois dormentes. Após a retirada 

da força máxima aplicada, as fissuras existentes fechavam completamente nos dois 

dormentes, pela ação da força de protensão. 

 

 

Fig. 8.46 - Configuração da fissuração nas duas faces verticais do dormente sem fibras 

D14, após 360.000 ciclos de carga e sob a atuação da força estática de 380 kN. 
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Fig. 8.47 - Configuração da fissuração nas duas faces verticais do dormente com fibras 

D11, após 360.000 ciclos de carga e sob a atuação da força estática de 380 kN. 

 

 

8.3.2 Deformações 

 

 As fig. 8.48 e 8.49 apresentam a evolução da deformação nos fios de protensão 

tracionados dos dormentes D12 e D13, submetidos ao ensaio com carregamento dinâmico 

com força crescente. 

 A comparação das fig. 8.48 e 8.49 permite notar que as deformações nos fios de 

protensão tracionados dos dois dormentes, até o surgimento da primeira fissura no 

dormente sem fibras D13 (ocorrido com 260 kN após 15.000 ciclos), foram 

aproximadamente iguais, pois até este instante as fibras não estavam desempenhando 

sua função com toda a eficiência. Após a primeira fissura no dormente sem fibras, houve 
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um forte acréscimo nas deformações dos fios, como pode ser verificado entre os pontos 

de força 260 e 280 kN da curva correspondente a 15.000 ciclos na fig. 8.48. 
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Fig. 8.48 - Deformação nos fios tracionados do dormente sem fibras D13  

(média dos extensômetros 1 a 4). 
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Fig. 8.49 - Deformação nos fios tracionados do dormente com fibras D12  

(média dos extensômetros 1 a 4). 
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 Com 20.000 ciclos por exemplo, a deformação nos fios do dormente sem fibras foi 

0,8 mm/m e no dormente com fibras foi apenas 0,3 mm/m. Transcorridos 50.000 ciclos, a 

deformação nos fios do dormente sem fibras alcançou 2,25 mm/m, enquanto que no 

dormente com fibras a deformação foi apenas 1,08 mm/m. Após a fissuração inicial do 

dormente sem fibras, a variação porcentual das deformações máximas no dormente com 

fibras, relativo às deformações máximas no dormente sem fibras, foi de 38 % (para 20.000 

ciclos) a 48 % (para 50.000 ciclos). Com a evolução da fissuração e dos ciclos dinâmicos 

e conseqüentemente com a maior atuação das fibras de aço, esperava-se uma tendência 

contrária à observada. Isto é, quanto maior o número de ciclos aplicados, menores seriam 

as deformações no dormente com fibras, relativas ao dormente sem fibras. 

 As fig. 8.50 e 8.51 apresentam a evolução da deformação nos fios de protensão 

tracionados dos dormentes D14 e D11, submetidos ao ensaio com carregamento dinâmico 

de amplitude constante (150 - 380 kN). O acréscimo apreciável de deformação ocorrido 

após os 150.000 ciclos, melhor notado na fig. 8.51, foi devido ao aumento do vão em 5 

cm, o que conseqüentemente aumentou o momento fletor solicitante. 
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Fig. 8.50 - Deformação nos fios tracionados do dormente sem fibras D14  

(média dos extensômetros 1 a 4). 
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Fig. 8.51 - Deformação nos fios tracionados do dormente com fibras D11  

(média dos extensômetros 1 a 4). 

 

 

 

 No dormente com fibras D11 as deformações nos fios de protensão variaram muito 

pouco com o número de ciclos, como ficou evidenciado na fig. 8.51. As retas 

correspondentes a 200, 250, 300 e 360 mil ciclos são muito próximas. Alguma diferença 

importante poderia ser obtida após dois ou três milhões de ciclos. Embora mais distantes 

no dormente com fibras D14, a diferença entre as deformações também são pequenas. 

Porém, mais importante é analisar o benefício das fibras de aço em diminuir a deformação 

ou a  tensão nos fios de protensão. 

Após 360.000 ciclos de carga, a deformação nos fios do dormente sem fibras 

alcançou 2,5 mm/m, enquanto que no dormente com fibras foi de apenas 1,18 mm/m, ou 

seja, 47 % da deformação de 2,5 mm/m. Esta diminuição de deformação ou de tensão 

traz um apreciável ganho de resistência à fadiga para o dormente. 

 A fig. 8.52 faz uma comparação entre as deformações nos fios tracionados, obtidas 

nos ensaios dinâmicos dos quatro dormentes. Os pontos plotados nos diagramas 

correspondem às deformações obtidas para as forças de 150 e 380 kN, após transcorridos 

50.000 ciclos para os dormentes D12 e D13 e após transcorridos 360.000 ciclos no caso 

dos dormentes D11 e D14. A figura é útil para comparar as duas diferentes metodologias 

de ensaio utilizadas e também para constatar a diminuição de tensão nos fios de 

protensão, proporcionado pelas fibras de aço. As duas diferentes metodologias 
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proporcionaram resultados próximos, especialmente nos dormentes com fibras. As 

deformações sob as forças de 150 e 380 kN, no dormente sem fibras como também no 

com fibras, foram maiores com 360.000 ciclos do que com 50.000 ciclos. Esse resultado 

era esperado, dado que quanto maior o número de ciclos dinâmicos, maiores os danos 

provocados nos materiais ou no elemento. 
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Fig. 8.52 - Deformação nos fios tracionados após o número total de ciclos   

segundo as duas metodologias de ensaio. 

 

 

 

 As fig. 8.53 e 8.54 apresentam a evolução da deformação nos fios de protensão 

comprimidos dos dormentes D12 e D13, submetidos ao ensaio com carregamento 

dinâmico com força máxima crescente. Após 50.000 ciclos dinâmicos os fios de protensão 

do dormente com fibras D12 permaneceram comprimidos, com pequena alteração na 

deformação. No dormente sem fibras a variação de deformação foi grande e, após 45.000 

ciclos, os fios passaram a ser tracionados, indicando a elevação da linha neutra. Este fato 

não ocorreu no dormente com fibras. 
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Fig. 8.53 - Deformação nos fios comprimidos do dormente sem fibras D13  

(média dos extensômetros 5 a 8). 
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Fig. 8.54 - Deformação nos fios comprimidos do dormente com fibras D12  

(média dos extensômetros 5 a 8). 
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8.4 ENSAIOS DE FADIGA 

 

 Os ensaios de fadiga foram realizados sobre os dormentes modificados D15, D16, 

D17 e D18, segundo a metodologia da AREMA (1997) e de modo idêntico ao ensaio do 

dormente original sem fibras D4, conforme descrito no item 8.1.4. As modificações 

efetuadas no dormente original, com as quais resultaram os dormentes D15 a D18, bem 

como os objetivos dos ensaios de fadiga, encontram-se descritos no item 6.5. 

 

8.4.1 Cálculo da Variação de Tensão 

 

 A Tabela 8.14 apresenta os valores experimentais obtidos nos ensaios estáticos, 

nos fios de protensão mais tracionados dos dormentes, necessários para o cálculo da 

variação de tensão (V.T.). No texto seguinte está descrito como os valores da Tabela 8.14 

foram determinados. 

 

Tabela 8.14 - Deformações e variação de tensão nos fios de protensão mais tracionados 

dos dormentes. 

Modelo εp,20 εp,222 Pe 
 

(kN) 

Ap 
 

(cm2) 

εpe 
 

(mm/m) 

εce 
 

(mm/m) 

σmín 
 

(MPa) 

εp,total 
 

(mm/m) 

σmáx 
 

(MPa) 

V.T. 
 

(MPa) 

% 
de 
fpu 

D4-SF 0,018 0,23 475 4,53 5,1 0,50 1051 5,78 1201 150 8,5 
D10-CF 0,013 0,20 475 4,53 5,1 0,50 1051 5,75 1194 143 8,1 

D15-SF 0,017 1,05 230 2,26 4,9 0,24 1021 6,19 1286 265 15,1 
D16-CF 0,011 0,43 230 2,26 4,9 0,24 1021 5,57 1157 137 7,8 

D17-SF 0,012 0,74 282 2,26 6,0 0,29 1250 7,03 1460 210 12,0 
D18-CF 0,015 0,35 282 2,26 6,0 0,29 1251 6,64 1379 128 7,3 

 

 

 Os valores εp,20 e εp,222 representam as deformações nos fios mais tracionados, 

correspondentes às forças estáticas de 20 kN e 222 kN. Podem ser obtidos nas fig. 8.25 

(D4-D10), 8.29 (D15-D16) e 8.31 (D17-D18). O valor de 20 kN representa a força mínima 

aplicada no ensaio de fadiga e 222 kN representa a força máxima (ver item 8.1.4). 

 A força efetiva de protensão na data de ensaio (Pe) foi tomada como a força de 

protensão no estiramento dos fios (540 kN para os dormentes D4-D10, 260 kN para os 

dormentes D15-D16 e 320 kN para os dormentes D17-D18), diminuída por uma perda de 

protensão de 12 %. A área da armadura de protensão (Ap) foi calculada nos itens 6.4.3.2, 

6.5.1 e 6.5.2. 

 A deformação efetiva nos fios de protensão foi calculada pela expressão: 
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pp

e
pe AE

P
=ε                  (8.2) 

com Ep = 20.770 kN/cm2. 

 

 A deformação efetiva no concreto devida à força de protensão, tomada ao nível da 

camada da armadura de protensão mais tracionada, de acordo com a Resistência dos 

Materiais e mostrada em GILBERT & MICKLEBOROUGH (1990), é dada por: 
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                (8.3) 

com: 

 Ec = módulo de deformação longitudinal do concreto, ver Tabela 5.11; 

 Pe = força de protensão efetiva na data do ensaio; 

Ac = área da seção transversal do dormente na seção sob o trilho, igual a 561 cm2 

(ver fig. 6.24); 

e = distância da camada da armadura de protensão mais tracionada ao centro de 

gravidade da seção transversal, tomada igual a 6,5 cm (ver fig. 6.24, 6.30 e 

6.31); 

 I = momento de inércia da seção transversal, igual a 22.809 cm4. 

 

 A tensão mínima nos fios de protensão correspondente à força mínima de 20 kN é 

obtida através da expressão: 

 

 pp
p

e
mín E

A
P

.20,ε+=σ                 (8.4) 

 

 A deformação εp,total representa a deformação total nos fios de protensão, 

considerando a deformação εp,222 correspondente à força máxima de 222 kN. Ela é a 

soma da deformação efetiva (εpe), da deformação no concreto ao nível dos fios (εce) e da  

deformação εp,222 : 

 

 222,, pcepetotalp ε+ε+ε=ε                 (8.5) 

 

 Se a deformação total nos fios for menor que o limite de proporcionalidade (trecho 

elástico) do diagrama σp x εp do aço de protensão (ver fig. 6.29), a tensão máxima nos 

fios de protensão correspondente à força máxima de 222 kN pode ser determinada por: 
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 ptotalpmáx E.,ε=σ                 (8.6) 

 

 A variação de tensão (V.T.) nos fios de protensão será a diferença entre as 

tensões máxima e mínima: 

 

 V.T. = σmáx - σmín                (8.7) 

 

8.4.2 Resultados dos Ensaios 

 

 O dormente original sem fibras D4, como já descrito no item 8.1.4, foi submetido ao 

ensaio de fadiga até os três milhões de ciclos. Sua variação de tensão de 150 MPa ou 8,5 

% de fpu  resultou abaixo da variação máxima de 0,12 fpu recomendada pelo ACI C.215 

(1974). Tais valores levaram o dormente a não apresentar qualquer problema no ensaio 

de fadiga, suportando muito bem o carregamento cíclico. Após terminado o ensaio, 

nenhuma fissura mostrou-se visível, o que significa que a fissura estrutural previamente 

provocada (conforme exigência da AREMA), fechou completamente pelo efeito da alta 

força de protensão inicial existente (510 kN). 

O dormente original com fibras D10 não foi submetido ao ensaio de fadiga, pois 

com variação de tensão de 143 MPa e com o auxílio das fibras de aço, com certeza não 

apresentaria qualquer problema de fadiga nos materiais. 

 Submetido ao mesmo ensaio de fadiga, o dormente modificado sem fibras D15 

suportou apenas 150.000 ciclos dinâmicos. Isto demonstrou que a variação de tensão de 

265 MPa ou 15,1 % de fpu foi excessiva, o que resultou na ruptura dos fios de protensão. 

Após a ruptura de alguns fios a linha neutra se elevou, diminuindo a altura da zona 

comprimida de concreto. Conseqüentemente, o dormente rompeu após o completo 

esmagamento do concreto comprimido. A fig. 8.55 mostra o estado final do dormente 

após a ruptura. 

 O dormente D16, semelhante ao D15, mas com fibras, por causa da ação das 

fibras de aço, apresentou variação de tensão de 137 MPa ou 7,8 % de fpu . Tal valor é 

menor que o máximo recomendado pelo ACI C.215 (1974) e também muito inferior ao 

apresentado pelo dormente D15. Com esses valores a resistência à fadiga do dormente 

D16 resultou significativamente maior que a resistência do dormente D15. Assim, o 

dormente suportou com sucesso o ensaio, resistindo aos três milhões de ciclos. A fig. 8.55 

mostra o estado do dormente D16 após os três milhões de ciclos; terminado o ensaio e 

sem carga, uma única fissura mostrou-se visível, com abertura de 0,16 mm. 
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Fig. 8.55 - Configuração final das duas faces verticais dos dormentes  

D15 e D16 após o término do ensaio de fadiga. 

 

 

 O dormente modificado sem fibras D17, com força de protensão inicial 50 kN maior 

que a mesma força dos dormentes D15 e D16, apresentou variação de tensão nos fios 

igual a 210 MPa. É importante notar que esta variação é igual à máxima recomendada 

pelo ACI C.215 (1974), de 0,12 fpu . No ensaio à fadiga da AREMA este dormente suportou 

com sucesso os três milhões de ciclos dinâmicos. Tal resultado, embora único, é 

expressivo e demonstra que a variação de tensão limite indicada pelo ACI C.215 pode ser 

considerada adequada a dormentes com condições semelhantes. Após terminado o 

ensaio e sem carga, uma única fissura mostrou-se visível, com abertura de 0,10 mm (ver 

fig. 8.56). 



Cap.8 - Ensaios Estáticos e Dinâmicos 

 
232

 O dormente modificado D18, semelhante ao D17, mas com fibras, com variação de 

tensão igual a 7,3 % de fpu , levemente inferior à variação do dormente D16, também 

suportou com sucesso os três milhões de ciclos dinâmicos do ensaio. Tal resultado era, 

aliás, de se esperar, dada a contribuição das fibras ao aumentar a resistência deste 

dormente à fadiga. Terminado o ensaio e sem carga, a abertura da única fissura existente 

foi de 0,07 mm (ver fig. 8.56). 

 Em ensaio estático executado após o dormente D18 ter passado pelos três milhões 

de ciclos dinâmicos, a força de ruptura foi de 410 kN. É interessante observar que esta 

força foi idêntica à obtida no ensaio estático sem o dormente ter passado pelo ensaio de 

fadiga, conforme descrito no item 8.2.1.1. 

 

 

Fig. 8.56 - Configuração final dos dormentes D17 e D18 após  

o término do ensaio de fadiga. 

 

 

 Se comparadas as aberturas das fissuras residuais existentes após os ensaios dos 

dormentes modificados, nota-se que o dormente com fibras D16 foi o que apresentou a 

maior abertura, e o dormente com fibras D18 foi o que obteve o melhor resultado. A 

menor abertura nos dormentes D17 e D18 se deve à maior força de protensão inicial, de 

300 kN contra 250 kN no dormente D16. Mesmo com a contribuição das fibras de aço, o 

dormente D16 apresentou a fissura residual com abertura maior que a do dormente D17. 

 A AREMA (1997) não faz restrições quanto à existência de fissuras no dormente, 

após decorridos os três milhões de ciclos. Ela apenas impõe que, terminados os ciclos, o 

dormente tem que suportar uma força estática igual à força de projeto, acrescida em  

10 % (1,1 P). Já a norma CEN (1996) faz restrições em relação às fissuras. Após 

decorridos dois milhões de ciclos, a abertura da fissura deve ser: 

a) menor ou igual a 0,10 mm, sob a força de projeto; 

b) menor ou igual a 0,05 mm, sem carregamento aplicado.  

E. FADIGA 
D18 - CF 

E. FADIGA 
D17 - SF 
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Se em relação à AREMA todos os dormentes modificados foram aprovados, o 

mesmo não se pode dizer em relação à norma CEN. Sem força aplicada, os três 

dormentes que passaram pelos três milhões de ciclos, apresentaram abertura de fissura 

superior ao limite de 0,05 mm, embora com pequena diferença no caso do dormente com 

fibras D18. Porém, é provável que aos dois milhões de ciclos, este dormente tenha 

atendido à norma CEN. 

 

8.4.3 Valores Teóricos da Variação de Tensão 

 

 A Tabela 8.15 mostra, para os dormentes modificados sem fibras, as variações de 

tensão obtidas segundo os valores experimentais apresentados na Tabela 8.14 e também 

as variações de tensão (V.T.) teóricas, calculadas segundo duas diferentes metodologias. 

 

Tabela 8.15 - Variações de tensão teóricas e experimentais dos dormentes modificados 

sem fibras. 

V. T. Teórica 
(MPa) 

V. T. 
Experimental 

(MPa)  

Modelo 

A B C 

C
A

 
C
B

 

D15 348 320 265 1,31 1,21 
D17 199 193 210 0,95 0,92 

 

 

Os valores teóricos da coluna A foram calculados segundo um processo 

simplificado apresentado por MAST (1998), o qual consiste em analisar as tensões 

elásticas de uma seção fissurada homogeneizada. Os valores teóricos da coluna B foram 

calculados com equações desenvolvidas de modo semelhante à metodologia exposta em 

NAAMAN & SIRIAKSORN (1979) e INOMATA (1982). Neste método uma equação cúbica 

para a posição da linha neutra é desenvolvida com base no equilíbrio da seção 

considerada fissurada. 

No caso dos dormentes modificados, a equação cúbica da linha neutra foi 

desenvolvida considerando a armadura de protensão distribuída em duas camadas 

distintas. A deformação da armadura devida à deformação do concreto ao nível de cada 

camada foi desprezada, isto é, não considerada no cálculo. 

 Ambos os processos teóricos apresentaram resultados ruins para o dormente D15. 

Para o dormente D17, ao contrário, os resultados foram bons, e as duas metodologias 

previram a variação de tensão nos fios com boa aproximação. 

 

8.5 CONCLUSÕES PARCIAIS 
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 os deslocamentos verticais correspondentes às forças máximas alcançadas nos ensaios 

estáticos dos dormentes não diferem significativamente. De modo geral, os dormentes 

com fibras alcançaram um deslocamento um pouco inferior ao dos dormentes sem fibras. 

O mesmo porém não ocorreu com os dormentes modificados com força de protensão 

inicial de 250 kN (D15 e D16), onde o dormente com fibras alcançou deslocamento 

levemente superior ao do dormente sem fibras; 

 

 os dormentes sem fibras alcançaram a ruptura com uma ou no máximo duas únicas 

fissuras. Já os dormentes com fibras, com exceção do dormente modificado D18, 

apresentaram quatro fissuras ou mais; 

 

 as fibras aumentaram pouco o momento último, 12 % para a seção sob o trilho e 8 % 

para a seção do centro do dormente original. Os dormentes modificados com fibras e 

menor força de protensão inicial aumentaram o momento último em 18 % e 14 %; 

 

 nos ensaios estáticos da seção sob o trilho, na força de serviço do dormente, a 

deformação nos fios de protensão mais tracionados é praticamente a mesma nos 

dormentes com e sem fibras. As fibras passaram a contribuir e diminuir a deformação nos 

fios somente após a fissuração inicial. Pode-se afirmar o mesmo quanto à deformação no 

concreto comprimido do dormente original. Somente para um dormente modificado com 

menor força de protensão a deformação no concreto foi menor desde o estágio inicial do 

carregamento. Após a força de serviço do dormente, a deformação no concreto e nos fios 

de protensão mais tracionados foi acentuadamente inferior nos dormentes com fibras; 

 

 no ensaio estático da seção do centro verificou-se que, como a força de protensão 

causa o fechamento das fissuras já existentes, não é possível medir as aberturas de 

fissura de 0,05 e 0,50 mm sem o carregamento aplicado, conforme indica a metodologia 

de ensaio do ORE; 

 

 a equação teórica para cálculo do momento de primeira fissura previu o momento 

experimental da seção sob o trilho com boa aproximação, mas não se pode afirmar o 

mesmo para a seção do centro do dormente, onde a diferença entre os momentos foi 

grande; 
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 o processo simplificado do ACI 318 prevê, com boa aproximação, o momento último 

experimental, da seção sob o trilho dos dormentes sem fibras. A diferença, entretanto, é 

maior para os dormentes modificados com menor força de protensão inicial. Quanto à 

seção do centro o, processo simplificado não previu o momento último adequadamente; 

 

 o processo simplificado do ACI 318, combinado com o método de JINDAL com algumas 

modificações, previu com pequeno erro os momentos últimos experimentais dos 

dormentes com fibras. O melhor resultado foi obtido para a seção sob o trilho do dormente 

com maior força de protensão inicial, e o pior resultado foi obtido na seção do centro do 

mesmo dormente. 


