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RESUMO 

IMPACTOS DAS CONDIÇÕES DAS VIAS PERMANENTES NA OPERAÇÃO 

FERROVIÁRIA: AVALIAÇÃO DE UM MÉTODO DE INSPEÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE FERROVIAS 

O presente trabalho tem como objetivo central avaliar um método de inspeção das 

condições de M&R de ferrovias proposto na literatura, cuja finalidade é mensurar o 

impacto das condições geométricas das vias permanentes na operação ferroviária. 

Assim, admitida a importância do setor de transportes para o adequado 

desenvolvimento socioeconômico de uma nação, é fundamental que se conheça seu 

funcionamento, bem como os problemas que podem comprometer sua apropriada 

operação. Em se tratando do modo ferroviário, existe, no Brasil, um expressivo gargalo, 

tendo em vista o grande potencial do transporte ferroviário e a sua baixa densidade. 

Portanto, é importante conhecer os defeitos que podem prejudicar e, até mesmo, 

interromper a operação ferroviária, bem como as atividades de Manutenção e 

Reabilitação (M&R) indicadas para determinadas condições das vias férreas. Diferentes 

trabalhos na literatura sugerem classificações para as ferrovias conforme suas condições 

geométricas e estruturais, bem como recomendam orientações quanto às atividades de 

intervenção necessárias ao seu adequado funcionamento. O foco do trabalho é, portanto, 

a análise segundo os parâmetros geométricos de trechos de vias férreas, tais como 

bitola, nivelamento, alinhamento e empeno, através da verificação dos defeitos 

geométricos, tomando-se como orientação uma tese de doutorado. Os dados foram 

fornecidos pela Ferrovia Transnordesina Logística S.A (FTL), cuja coleta foi realizada 

em campo por meio de um equipamento chamado Trolley. As informações, então, 

foram tratadas com a utilização do programa Microsoft Excel. Observou-se, com isso, 

que os dados obtidos em campo apresentavam tendência normal, semelhante ao que foi 

proposto no trabalho tomado como linha de estudo. Assim, foi possível aplicar o 

método proposto na tese de doutorado aos dados obtidos do campo, bem como 

classificar os trechos e indicar intervenções, verificando possíveis contribuições do 

método teórico à realidade da empresa analisada.  

Palavras chaves: Operação ferroviária, defeitos geométricos, atividades de 

manutenção e reabilitação.  
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ABSTRACT 

The importance of rail transport for the socio-economic development in a society is well 

known. The railway system has great potential to be a representative mode of cargo 

transportation in a large country as Brazil. However, due the Brazil’s low railway 

network density, the country doesn’t use the full potential of the system. It is essential to 

know how the railway works, as well as the distress that can affect the operations of the 

system. In addition, the correct allocation of maintenance and repair (M&R) activities 

according to the railway condition assures the optimization of the systems. The main 

goal of this study is to evaluate a specific inspection method of railways maintenance 

and repair defined in the literature. This method aims to measure the impact of 

geometry condition of a permanent way in the rail transport operation. The data used in 

the present work is from a railway of Transnordesina Logística S.A (FTL) Company 

that gathered all the information using a Trolley equipment. Through the analysis of the 

data using the software Excel, the author verified a normal distribution as described in 

the reference method. The author concluded that it is possible to use the reference 

method in the data gathered. It is also possible to classify the condition of the network 

and to indicate a proper M&R activity. Therefore, the reference method may be used by 

the FTL company. 

 

Key words: Railway operation, geometrics defects, maintenance and repair 

(M&R) activity. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2012), o setor de 

transportes é um dos principais fatores de produção na economia e agente indutor de 

riqueza e desenvolvimento. No Brasil, sobressaem-se os modos rodoviários, 

hidroviários e ferroviários no que se refere ao transporte de pessoas e cargas. O sistema 

de ferrovias, contudo, é predominantemente utilizado para o transporte de cargas, em 

especial àquelas de baixo valor agregado e grande volume. Isso se deve à grande 

capacidade de carregamento, possibilidade de percorrer grandes distâncias e menor 

ocorrência de acidentes e roubos no modo ferroviário quando comparado ao rodoviário. 

O sistema ferroviário brasileiro é responsável pelo transporte de 

aproximadamente 23% da carga do país, enquanto que nos países desenvolvidos essa 

porcentagem responde por cerca de 40%, segundo Ildefonso (2013). Conforme aponta 

Rosa (2016), é típica do modo ferroviário a carga a granel, medidas em volume ou peso. 

Segundo a CNT (2011), a disponibilidade de infraestrutura no transporte 

ferroviário brasileiro é de 3,4 contra 29,8 quilômetros por 1.000 quilômetros quadrados 

da norte-americana. De acordo com a mesma referência, a baixa disponibilidade do 

sistema de ferrovias é consequência de fatores como falta de investimentos, ocorrida no 

período anterior às privatizações - que se deu somente na segunda metade dos anos 

1990 - acarretando em sucateamento de suas vias permanentes, material rodante e 

superestrutura. Conforme aponta Coimbra (2008), a concessão à iniciativa privada da 

operação do sistema ferroviário foi realizada pelo governo brasileiro como uma 

tentativa de reaquecer o setor no que concerne ao transporte de carga. 

Para tanto, é fundamental que o sistema esteja em condições satisfatórias de 

operação e, com isso, atenda boa parte da demanda existente no setor de transporte de 

cargas. Assim, a inadequada ou, até mesmo, inexiste manutenção e correção dos 

defeitos na via permanente tem como consequências a redução da velocidade dos trens; 

diminuição da segurança, acarretando maiores riscos aos passageiros e às cargas 

transportadas; bem como desconforto e interrupções no deslocamento. Isso reflete em 

um maior custo de operação, com consequente perda de espaço do transporte ferroviário 

para os modos rodoviário e hidroviário. A CNT (2011) relata que o sistema rodoviário 

se destaca quanto à disponibilidade de infraestrutura, com densidade de transporte de 

17,3 quilômetros por mil quilômetros quadrados, seguido do modo hidroviário e, por 

último, o ferroviário, com uma densidade de valor 3,4.  
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Lima (1998) defende que, caso as participações no transporte de cargas dos 

modos rodoviários e ferroviários fossem invertidas, haveria redução nos custos do 

transporte e, consequentemente, no produto final, o que representaria um ganho para o 

país. Assim, a baixa densidade do modo ferroviário é fator preocupante, tendo em vista 

seu potencial de transporte de grande capacidade, em especial a média e grandes 

distâncias (> 500 km), portanto, essa situação merece ser melhor estudada, de forma a 

entender os motivos que levam a baixa adesão.  

Dentro do processo de investigação, um dos fatores que precisam ser 

considerados diz respeito às condições da via permanente e os possíveis efeitos dessa na 

operação ferroviária, em especial observando-se questões de geometria da via, que 

causam grandes impactos na velocidade operacional de trens tipo. Então, até que limites 

os defeitos podem ser considerados aceitáveis, garantindo segurança e conforto 

mínimos ao modal ferroviário? Métodos de inspeção das condições de manutenção e 

reabilitação das ferrovias têm surgido com o intuito de serem aplicados em campo e 

verificados de que maneira isso impacta nas condições da via permanente e no 

desempenho operacional das vias férreas. 
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2. PROBLEMA E QUESTÕES MOTIVADORAS 

2.1 Problema 

As condições geométricas em que se encontram a maioria das ferrovias 

brasileiras, em especial no nordeste do país, impõem uma dificuldade ao transporte 

ferroviário. A precariedade dessa modalidade de transporte na região, com consequentes 

dificuldades operacionais, torna-o menos competitivo, o que representa um sério 

problema econômico para o país. 

É, portanto, de fundamental importância reconhecer os defeitos e as intervenções 

apropriadas às condições em que se encontram as vias. Os parâmetros utilizados para as 

atividades de Manutenção e Reabilitação (M&R), entretanto, não seguem um padrão, o 

que pode, em alguns casos, comprometer sua adequada intervenção, seja gerando 

maiores custos, quando da realização de ações desnecessárias, seja na omissão dessas 

interferências. Tais situações impactam diretamente na operação ferroviária e, 

consequentemente, na competitividade do modo ferroviário, implicando em dificuldades 

de mercado para as empresas de transporte do setor, contribuindo para maior 

depreciação dos ativos e da infraestrutura, gerando um processo cíclico. 

2.2 Questões Motivadoras 

Como os problemas geométricos na via permanente afetam o desempenho 

operacional da ferrovia? 

 Como a ocorrência de defeitos geométricos é capaz de interferir no adequado 

funcionamento do sistema ferroviário? Para tanto, na literatura, são propostos alguns 

modelos geométricos e estruturais, a fim de se ter parâmetros - estabelecendo-se uma 

série de tolerâncias ou intervalos - para classificação da condição da via e determinação 

das possíveis atividades de M&R.  

 Então, surge outra questão: é possível aplicar um método teórico nas reais 

condições do campo? E, mais do que isso, de que maneira a verificação dos parâmetros 

analisados em campo diverge daquela proposta por determinado método teórico?  

Por fim, também é importante questionar se é possível constatar alguma 

contribuição do método teórico aplicado em campo para as intervenções de M&R. As 

atividades obtidas como resposta ao método teórico são capazes de reduzir custos ou 

mesmo prevenir eventuais negligências nas ações de prevenção e correção dos defeitos?  
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Assim, esse conjunto de questões motiva a realização do presente estudo. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

O objetivo geral desse estudo é avaliar um método de inspeção das condições de 

M&R de ferrovias, a fim de mensurar o impacto das condições geométricas das vias 

permanentes na operação ferroviária. 

3.2 Específicos  

 Verificar o impacto dos defeitos geométricos - em conjunto - sobre o 

desempenho da via permanente; 

 Analisar a interferência de defeitos geométricos no adequado funcionamento do 

sistema ferroviário fazendo-se necessárias, inclusive, intervenções na via; 

 Verificar a aplicabilidade de método teórico em campo; 

 Apontar possíveis divergências entre a verificação dos parâmetros analisados em 

campo e aquela proposta por método teórico; 

 Apresentar possíveis contribuições do método teórico para a aplicação prática. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

4.1 Ferrovia e seus componentes 

Nabais (2014) conceitua de forma completa uma ferrovia. Segundo esse autor, 

ferrovia é um sistema de transporte terrestre, autoguiado, em que os veículos (motores e 

rebocados) se deslocam com as rodas metálicas sobre duas vigas contínuas 

longitudinais, também metálicas, denominadas de trilhos. Os apoios transversais dos 

trilhos, os dormentes, são regularmente espaçados e repousam geralmente sobre um 

colchão amortecedor de material granular denominado lastro. O lastro, por sua vez, 

absorve e transmite ao solo as pressões correspondentes às cargas suportadas pelos 

trilhos, distribuindo-as, com taxa compatível à sua capacidade de suporte para a 

infraestrutura ferroviária.  

Ainda conforme Nabais (2014), a ferrovia é composta de dois subsistemas: o de 

material rodante, do qual fazem parte os veículos tratores e rebocados, e o de via 

permanente, formada pela infra e superestrutura ferroviárias longitudinais, também 

metálicas, denominadas de trilho. A seção transversal da via permanente segue 

representada na Figura 1. 

Figura 1 – Seção transversal da plataforma ferroviária 

 
 Fonte: Nabais (2014) 

Rosa (2016) complementa essa definição ao afirmar que a ferrovia é constituída 

basicamente de três elementos físicos – a via permanente, o material rodante e os 

sistemas de comunicação e sinalização – e um elemento virtual, representado pela 

operação ferroviária, que será tratado no próximo tópico. 

Adicionalmente a essas informações, Coimbra (2008) aponta o sistema 

ferroviário como uma reunião de diversos subsistemas (Figura 2) de modo a torná-lo 

complexo no que se refere ao operacional. 
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Figura 2 – Diagrama organizacional do sistema ferrovia 

 
Fonte: Coimbra (2008) 

Já no que se refere à infraestrutura (composta pelas obras de terraplenagem, 

obras de arte correntes e obras de arte especiais), ela é constituída basicamente de 

sublastro e subleito, sobretudo com a função de suportar a superestrutura das vias 

férreas. Segundo Lima (1998), é fundamental o papel da infraestrutura na estabilidade 

da via, pois sendo ela a base da ferrovia, toda a superestrutura a utiliza como apoio e, 

como consequência, qualquer alteração na infraestrutura refletirá na superestrutura.  

A superestrutura ferroviária, no entanto, recebe os impactos diretos da carga, 

sendo composta por trilhos, dormentes, lastro e acessórios. Vale destacar, ainda, que 

uma importante característica presente na superestrutura da linha férrea é a bitola, que 

diz respeito à distância entre os trilhos direito e esquerdo da via. No Brasil, essas bitolas 

se apresentam, predominantemente, de três tipos: larga (1,60m), métrica (1,00m) e 

mista. 

4.2 Operação ferroviária 

Conforme aponta Rosa (2016), a operação ferroviária remete à operação de trens 

pela ferrovia, em circulação e em pátios ferroviários, a fim de atender a um fluxo de 

transporte, que diz respeito ao transporte contratado por um cliente de certo volume de 

carga de uma origem para um destino. Ainda de acordo com o mesmo autor, a operação 
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ferroviária tem como foco a utilização de todos os recursos, transportando-se o maior 

volume de carga possível, e atendendo aos fluxos de transporte contratados. 

Ainda assim, outra definição merece ser citada. Para efeitos da resolução 

CONAMA N° 349/2004, a operação ferroviária é definida por atividades de formação 

da composição ferroviária, carregamento e descarregamento e circulação de trens, além 

das atividades de manutenção, reparação e melhoria da via permanente.  

Com isso, a fim de melhor orientar as tomadas de decisão rotineiras da operação 

ferroviária, a circulação de trens é representada através de um diagrama espaço-tempo, 

no qual é possível visualizar a necessidade de cruzamentos e ultrapassagens. No gráfico, 

o eixo das abcissas representa o tempo e o eixo das ordenadas localiza as estações. 

Segundo Setti (2002), o diagrama espaço-tempo foi inventado originalmente como uma 

forma de visualizar a movimentação de trens e controlar o tráfego em trechos entre 

pátios de manobra. 

Figura 3 – Diagrama espaço-tempo 

 
 Fonte: Azevedo Filho (20141) 

O diagrama espaço-tempo é útil tanto por permitir o controle da circulação e 

programação dos trens quanto por possibilitar a verificação do número de trens que 

poderão circular em determinado trecho em função de diversas circunstâncias, tais como 

prioridade dos trens, velocidade e cruzamentos (1983, BRINA, apud BATISTA, 2006). 

Em se tratando de operação ferroviária no Brasil, cerca de 96% da malha 

ferroviária do país é linha singela (BATISTA, 2006). Assim, no caso de uma via férrea 

singela - linha única, que liga dois pátios adjacentes, utilizada para a circulação de trens 

                                                           
1 Nota de aula da Disciplina Operação de Sistemas de Transportes, Professor Mário Ângelo Nunes de 
Azevedo Filho, 2014, Adaptado Setti. 
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nos dois sentidos - é de fundamental importância que o diagrama espaço-tempo seja 

bem avaliado, para evitar que haja qualquer tipo de conflito na linha. Para tanto, Batista 

(2006) ressalta a importância de vários modelos de planejamento da operação 

ferroviária existentes na literatura, objetivando programar a movimentação dos trens e 

solucionar os possíveis conflitos em uma linha, bem como otimizar a utilização dos 

componentes do sistema ferroviário.  

Além disso, na operação ferroviária existe um importante questionamento que 

precisa ser estudado com cuidado: como os defeitos podem interferir nos aspectos 

operacionais, tais como velocidade, tamanho da composição e tipo de vagão? Danos na 

geometria da via permanente, de um modo geral, impactam diretamente na operação 

ferroviária, tendo em vista que uma adequada operação requer o funcionamento ideal 

dos elementos ferroviários, sem a presença de defeitos. 

A depender do estado de conservação da ferrovia, a configuração dos trens tipo 

precisa ser replanejada. Fatores como inclinação, raios de curva, estrutura e 

conservação, interferem diretamente no dimensionamento e na formação de trens. Vias 

com grandes inclinações e raios de curva muito pequenos, implicam em diminuição do 

tamanho dos trens e na redução da velocidade operacional, impondo um rearranjo dos 

trens, podendo inclusive gerar perda de competitividade no setor. A malha ferroviária 

brasileira possui, em sua maioria, características geométricas não compatíveis com a 

potencialidade atual do setor, gerando aí um “gargalo” na infraestrutura logística 

nacional.  

4.3 Cenário nacional das ferrovias 

O transporte ferroviário possui muitas vantagens quando comparado aos modos 

rodoviário e hidroviário. Entre essas vantagens estão a capacidade de transportar 

grandes volumes e percorrer longas distâncias, maior segurança contra acidentes e 

roubos, além de baixa emissão de poluentes e menor impacto ambiental na construção 

da infraestrutura.  

Entretanto, as ferrovias, por possuírem pontos fixos de origem e destino, exigem 

uma estrutura intermodal, combinada com sistemas hidroviários e rodoviários, 

principalmente. As ferrovias, contudo, demandam altos investimentos com retorno de 

longo prazo, além de representarem um negócio de baixa rentabilidade. Outro problema 
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existente nas ferrovias brasileiras diz respeito às diferentes bitolas utilizadas, o que 

dificulta a integração nesse modo. 

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2011), a extensão 

total da malha ferroviária do Brasil é de aproximadamente 30 mil quilômetros. Desse 

total, 28.614 quilômetros são gerenciados por 11 concessionárias, responsáveis por 

operar o sistema ferroviário de aproximadamente 95% da malha ferroviária do país. A 

baixa disponibilidade de vias férreas, dadas as dimensões continentais do Brasil, é mais 

um fator limitante ao modo. As concessionárias, contudo, têm realizado altos 

investimentos nas ferrovias brasileiras, diferentemente do que ocorreu no período da 

pré-privatização. 

No atual cenário nacional, as ferrovias são prioritariamente utilizadas para 

transporte de cargas. Segundo a CNT (2013), o minério de ferro e a soja (grãos e farelo) 

representam quase 100% das cargas transportadas pelas vias férreas, com destaque para 

o primeiro, configurando aproximadamente 74% do total. O transporte ferroviário é, 

sobretudo, o mais indicado a esses tipos de cargas, cujo volume é grande e o valor 

agregado é baixo. 

  As ferrovias, no entanto, como todo sistema de transportes, passam por 

inevitável processo de degradação. Para que isso não comprometa o seu adequado 

desempenho operacional, é preciso que haja conservação das vias férreas de forma 

apropriada, a fim de manter suas características geométricas e estruturais projetadas. 

Contudo, a atual conservação das ferrovias brasileiras e os investimentos realizados 

ainda não respondem adequadamente à necessidade do sistema, como consequência do 

recente período anterior às privatizações, ocorridas na década passada. No mapa 

apresentado na Figura 4 tem-se a atual distribuição das ferrovias no Brasil. 

De modo geral, os trabalhos de conservação da via são o conjunto de atividades 

necessárias para manter a qualidade da mesma dentro de padrões aceitáveis, buscando, a 

cada intervenção, atingir níveis de qualidade mais próximos quanto possível do nível 

inicialmente estabelecido no projeto construtivo (RODRIGUES, 2001, p.46 apud 

ILDEFONSO, 2013). 
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Figura 4 – Sistema Ferroviário de cargas 

 
 Fonte: site ANTF (2014) 

4.4 Defeitos geométricos e estruturais da via permanente  

As ferrovias estão sujeitas à ação das intempéries e à pressão exercida pelos 

veículos. As ações do clima e do tráfego interferem diretamente no desempenho das 

ferrovias, muitas vezes gerando defeitos nas vias. Esta degradação se fará sentir nos 

componentes que constituem a via permanente, tão mais aceleradamente quanto maior 

for a sua utilização e mais agressivo for o meio ambiente (CASTELLO BRANCO et al., 

2002, p.203 apud ILDEFONSO, 2013).  

Desse modo, os defeitos apresentados na superestrutura da via permanente são 

classificados em duas categorias: geométrica e estrutural. Tendo em vista não se tratar 
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do foco da presente pesquisa, os defeitos estruturais não serão abordados com 

aprofundamento. 

4.4.1 Defeitos geométricos  

Segundo Silva (2006), o desvio geométrico é caracterizado pela diferença entre 

o parâmetro real (medido) e o definido em projeto (medida absoluta) ou a partir de uma 

base predefinida sob a própria via (medida relativa). Se os desvios ultrapassam valores 

definidos como limites de tolerância estabelecidos pela ferrovia, bem como pela 

literatura, passam a ser considerados defeitos. 

O defeito geométrico, portanto, diz respeito à geometria espacial dos trilhos da 

via férrea quando estes se encontram além dos limites estabelecidos, ou seja, 

ultrapassando as tolerâncias predeterminadas para cada ferrovia. Os parâmetros a serem 

definidos na geometria são a bitola (plano da via), o perfil (plano longitudinal), 

alinhamento (plano horizontal), nível cruzado (diferença de nível entre dois trilhos 

paralelos) e a torção (plano transversal).  

A variação do comprimento da bitola da sua conformação original pode ser de 

dois tipos: positiva ou negativa. Como o próprio nome sugere, a bitola positiva é dada 

pelo alargamento da distância entre os trilhos (Figura 5a), enquanto a bitola negativa é 

representada por um estreitamento nesse comprimento (Figura 5b). 

Figura 5 – Defeitos de bitola 

 
 Fonte: Ildefonso (2013) 
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Já o plano longitudinal da via, segundo Coimbra (2008), consiste em comparar o 

nivelamento da linha férrea em relação ao seu plano horizontal original medindo a 

deformação vertical (y) de um ponto qualquer (C) na superfície de rolamento de um 

trilho em relação ao segmento de reta (AB), facilmente observado na Figura 6. 

Conforme o mesmo autor, essas irregularidades - identificadas quando esse 

desnivelamento supera as tolerâncias - são responsáveis, principalmente, pela 

ocorrência do movimento de galope nos veículos em movimento.  

Figura 6 – Desnivelamento longitudinal 

 
 Fonte: Coimbra (2008) 

 Quando em curva o desnivelamento transversal é simplesmente chamado de 

defeito de superelevação (SILVA, 2006). A superelevação não é propriamente 

caracterizada como defeito, ela existe em curvas como forma de equilibrar o efeito da 

força centrífuga, conforme aponta Coimbra (2008). No entanto, seu valor (S) além de 

valores de projeto representa uma anomalia. 

Figura 7 – Superelevação (Desenho esquemático) 

 
Fonte: Coimbra (2008) 

O plano horizontal, contudo, refere-se ao alinhamento da via férrea com o seu 

eixo central original. Assim, o desvio do eixo de referência além dos limites é 

representado pelo desalinhamento.  
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 Outro importante defeito geométrico sob o aspecto da segurança é o empeno. 

Segundo Leonardo (2006), consideram-se quatro pontos sobre a superfície de rolamento 

dos trilhos, dois em cada trilho, formando um retângulo, o qual se define como empeno 

a distância vertical de um dos pontos ao plano formado pelos outros (y), ilustrado na 

Figura 7. Além disso, também pode ser definido como a diferença de nivelamento 

transversal entre dois pontos, numa tangente ou dentro de uma curva circular.  

Figura 8 – Empeno ou torção (Ilustração) 

 
 Fonte: Coimbra (2008) 

4.4.2 Defeitos estruturais 

Na categoria estrutural, o defeito está ligado aos materiais componentes da 

superestrutura ferroviária, basicamente em função dos tipos, severidade (baixo, médio, 

alto e muito alto) e quantidade de defeitos. Logo, é fundamental que se tenha o 

conhecimento adequado dos defeitos apresentados na superestrutura ferroviária, a fim 

de que se possa fazer a intervenção correta, no momento oportuno e com o menor 

dispêndio possível e, assim, permitir o transporte ferroviário de pessoas e cargas com 

desempenho adequado no que diz respeito ao conforto e à segurança. 

4.5 Método teórico para gerenciamento de super e infraestrutura ferroviária 

Na literatura, são propostos alguns métodos de gerenciamento das ferrovias. Na 

análise dos defeitos geométricos, por exemplo, as vias férreas são associadas a classes, 

como aquelas sugeridas pela American Railway Engineering and Maintenance-of-Way 

Association (AREMA, 2006) e pela Federal Railroad Administration (FRA, 2008). 

Definidas essas classes limitantes, são então propostos diversos índices numéricos que 

representem a ferrovia com o intuito de qualificar a sua condição espacial e quantificar 

seus defeitos geométricos.  
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Além desses, também pode ser citada a ferramenta RAILER – Railroad 

Maintenance System, capaz de dar suporte às decisões gerenciais no que diz respeito à 

avaliação dos níveis de condição de ferrovias, manutenções e reabilitações necessárias e 

seus respectivos custos, orçamentos e desenvolvimento de planos anuais e a longo 

prazo. 

Sobretudo, é importante que o presente trabalho esteja associado a um estudo de 

gerência de ferrovias em condições semelhantes. Ildefonso (2013) propôs, portanto, em 

sua tese de doutorado intitulada “Proposta de um sistema de gerência para vias férreas 

brasileiras”, dois modelos de análise - geométrico e estrutural, do qual somente será 

explorado neste trabalho o geométrico. Além de apresentar a análise em dois modelos 

distintos, o que representa grande relevância para a escolha dessa tese como referencial, 

este método é teórico, o que torna bastante interessante sua verificação prática.  

Busca-se, portanto, através desses métodos existentes na literatura, tornar 

possível a determinação da manutenção mais adequada a determinadas ferrovias, bem 

como definição do momento apropriado para sua intervenção, utilizando os recursos 

financeiros disponíveis de forma efetiva.  

4.5.1  Modelo geométrico proposto 

 No modelo geométrico proposto por Ildefonso (2013) houve, inicialmente, a 

verificação dos parâmetros - bitola, alinhamento, nivelamento e empeno - em situação 

crítica, definidos como defeituosos. Tendo em vista o grande número de dados obtidos, 

estes foram limitados conforme valores estabelecidos na Tabela 1. Os dados foram 

coletados através de veículo automatizado, e a escolha desses limites foi feita com base 

na literatura consultada, bem como em valores que já haviam apresentado problemas no 

trecho. 

Tabela 1: Valores mínimos para coleta de dados 

 
Fonte: Ildefonso (2013) 
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A partir daí, Ildefonso (2013) analisou a distribuição estatística dos parâmetros 

em cada ano, verificando o comportamento semelhante a uma distribuição normal. Com 

base nisso, foram definidos índices base de cada defeito geométrico, a fim de que 

representasse estatisticamente todo o universo, cujos valores norteiam entre média mais 

ou menos três vezes o desvio padrão. Além disso, também foram determinadas as 

densidades dos defeitos no trecho. 

A cada tipo de defeito foi dado um peso diferente, tomando-se como referência 

os valores limites recomendados pela AREMA (American Railway Engineering and 

Maintenance-of-Way Association). No entanto, foram alterados conforme a realidade 

das ferrovias brasileiras analisadas.  

Assim, com o tratamento estatístico dos valores obtidos, o autor do modelo 

definiu o Índice de Qualidade Geométrica (IQG), devendo estar a faixa de trabalho da 

via com índice de 100 e podendo chegar ao limite de 30, no qual as condições normais 

de velocidade ainda são permitidas. Para valores negativos de IQG essa via deve ser 

fechada até os defeitos serem sanados.  

                                                               

Sendo:  

IBBN: Índice Base de Bitola Negativa (mm); 

IBA: Índice Base de Alinhamento (mm); 

IBN: Índice Base de Nivelamento (mm); 

IBE: Índice Base de Empeno (mm). 

O valor encontrado para o IQG pode ser usado para a tomada de decisão das 

atividades de Manutenção e Reabilitação (M&R) da via, conforme recomendações da 

Tabela 2. 

Tabela 2: Atividades de M&R recomendadas 

 
Fonte: Ildefonso (2013). 
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4.6 Considerações sobre o capítulo 

Os assuntos abordados, até então, são fundamentais para ampliação de 

conhecimento teórico acerca do tema estudado. Inicialmente, a respeito das ferrovias e 

seus componentes, tem-se a composição da ferrovia por dois subsistemas: o de material 

rodante e o de via permanente, do qual fazem parte a infra e a superestrutura ferroviária 

longitudinais. Os elementos ferroviários, no entanto, devem ter como “motor” para o 

adequado funcionamento integrado a operação ferroviária, por meio de um 

gerenciamento eficaz. 

No cenário nacional das ferrovias, o gargalo existente no sistema ferroviário - 

composto por, aproximadamente, 30 mil quilômetros de malha - é consequência de um 

longo período de falta de investimento no setor. Essa realidade tem caminhado para um 

processo de inversão, nos últimos anos, pós-privatizações, com altos investimentos 

realizados pelas concessionárias.  

Sobretudo, esses altos investimentos realizados nas ferrovias precisam ser 

acompanhados por um processo de conservação, por meio de adequadas atividades de 

manutenção e reabilitação. Para isso, é importante conhecer os defeitos - sejam eles 

geométricos (foco da pesquisa) ou estruturais - que a via permanente de um sistema 

ferroviário pode apresentar, bem como o seu correto gerenciamento. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS  

A pesquisa em questão teve os seguintes passos para sua realização.  

5.1 Seleção da Ferrovia 

A escolha da ferrovia deve levar em conta, sobretudo, as características da 

superestrutura (lastro, trilho, dormentes e fixações), do tráfego (velocidade máxima 

assumida, capacidade de transporte) e aspectos como manutenções constantes nos 

trechos. 

De acordo com Ildefonso (2013), a realidade de quase a totalidade das ferrovias 

brasileiras é formada por malha constituída de bitola métrica,  uma velocidade máxima 

de 60 km/h e transporte de cerca de 7,2 a 9 Milhões de Toneladas Brutas por Ano 

(MTBA), além de lastro com espessura média de 30 centímetros, trilho modelo TR-45, 

dormente de madeira e fixações rígidas (pregos e tirefonds) e flexíveis (tipo Deenik) no 

que diz respeito às característica da superestrutura. 

A ferrovia a ser selecionada para o estudo é a Ferrovia Transnordestina Logística 

S.A (FTL), empresa responsável por administrar a malha ferroviária no nordeste 

brasileiro, sediada na cidade de Fortaleza – Ceará. Atualmente, nos trechos em 

operação, é adotada bitola métrica e velocidade média dos trens de 17 km/h. Essa 

velocidade leva em conta o tempo efetivo de circulação, diferente do que se define por 

velocidade comercial do trem, nos quais são considerados os tempos de saída e de 

chegada às estações, incluindo suas paradas. Além disso, o trem tipo da FTL é 

composto por 3 locomotivas e 65 vagões, totalizando um comprimento médio de 880 

metros de extensão. 

A operação integral nas vias férreas da FTL com a Nova Transnordestina, 

segundo informações retiradas do site da empresa, terá abrangência nos estados do 

Ceará, Pernambuco e Piauí, conforme apresentado no mapa da Figura 8, e contará com 

uma extensão de 1753 km, o qual terá capacidade para transportar até 30 MTBA, com 

foco no agronegócio e na indústria mineral. Atualmente, essa capacidade é de quase 2 

MTBA. No entanto, devido à baixa demanda atual, os trens da empresa operam abaixo 

da sua capacidade, com cerca de 0,8 MTBA no trecho compreendido entre Fortaleza e 

São Luís.  

No que diz respeito às características da superestrutura, a FTL é formada por 

elementos diversificados, dentre os quais trilhos de diferentes modelos (TR-32, 37, 45, 
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57, 60 e 67), dormentes predominantemente de madeira, e fixações rígidas de tirefonds 

e, principalmente, de pregos. 

Apesar de as características da Ferrovia a ser estudada não atenderem 

integralmente aos requisitos do método tomado como referência, tais como as 

características da superestrutura e do tráfego, Ildefonso (2013) afirma que os índices 

propostos podem ser usados por esse tipo de via, desde que apenas a título de 

comparação e estimativa de previsão de atividades de M&R, assim como custos. 

Figura 9 – Mapa da Ferrovia Nova Transnordestina 

 
 Fonte: site FTL 

5.2 Visita à ferrovia  

Escolhida a ferrovia, deverá ser realizada visita à FTL, etapa fundamental para 

se ter acesso a informações que dizem respeito às reais condições das vias férreas 

brasileiras, observando-se as dificuldades encontradas no dia-a-dia. Além disso, é 

importante compreender o método de gerenciamento empregado em campo e as 

tomadas de decisão envolvidas, além de verificar a aplicabilidade de método teórico, 

correlacionando-os. 

5.3 Identificação do Sistema de gerenciamento empregado pela empresa 

Segundo Haas, Hudson e Zaniewski (1994 apud ILDEFONSO, 2013), um 

Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) consiste em um conjunto amplo coordenado 

de atividades associadas com planejamento, projeto, construção, manutenção, avaliação 



26 

 

e pesquisa, com o propósito de fornecer e manter pavimentos em um nível adequado de 

serviço. 

A qualidade de um sistema de gerência está diretamente ligada à quantidade e 

qualidade de dados coletados da via, obtidos através de avaliação, que pode ser 

executado de forma subjetiva ou objetiva (ILDEFONSO, 2013). A avaliação subjetiva, 

como o próprio nome sugere, é feita subjetivamente por avaliadores experientes que 

atribuem notas às seções analisadas. Já a avaliação objetiva é feita por equipamentos de 

medição. Em ambas as avaliações, os resultados obtidos são trabalhados 

estatisticamente, a fim de serem melhor analisados. 

Assim, com o intuito de se tomar conhecimento sobre o sistema de gerência 

empregado na ferrovia estudada, o Coordenador de Planejamento e Controle de Via 

Permanente da FTL forneceu informações acerca do assunto. 

No entanto, segundo informado pelo coordenador, não existe uma padronização 

criteriosa quanto à seleção dos trechos da ferrovia que serão verificados. De uma forma 

geral, eles são escolhidos por uma criticidade já conhecida, tal como reincidência de 

problemas em determinado local. 

Para tanto, trabalham ao longo da ferrovia várias Turmas de Manutenção 

Corretiva (TMC), que correspondem a equipes de operadores responsáveis por 

determinada área de atuação (km + m), onde são realizadas as inspeções. Deste modo, 

existem três formas de verificação dos defeitos geométricos e estruturais adotados pela 

FTL, realizadas por meio de equipamentos ou por inspeção visual. Apesar de ter um 

rendimento muito menor que a automatizada, a inspeção visual apresenta bons 

resultados e ainda é muito usada (ILDEFONSO, 2013). 

A primeira maneira de identificar os defeitos ocorre por meio de uma ronda a pé, 

por caminhamento, tratando-se de uma inspeção visual, em que os operadores verificam 

as condições da via, tais como geometria, drenagem e fixação dos elementos. Assim, 

são identificados, por uma avaliação subjetiva dos operadores, pontos que estejam fora 

dos limites já conhecidos dos parâmetros. Eles podem, ainda, eventualmente, fazer uma 

verificação rápida, com uma trena ou uma régua de superelevação e bitola, por exemplo. 

A segunda maneira se dá através de uma inspeção feita em algum automóvel 

ferroviário, que pode ser um trem ou um auto de linha, veículo utilizado para transporte 

da equipe de manutenção do trecho. Também é visual, como a ronda a pé, contudo é 

mais rápida e, portanto, as condições são analisadas com menores detalhes.  
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Um importante instrumento utilizado nessa inspeção diz respeito ao “carrinho de 

bitola”, um equipamento simples, eixado em uma bitola predefinida, no entanto mais 

estreita que o padrão adotado nos veículos locomotivos e vagões da ferrovia (bitola 

métrica). Ao ser puxado pelo auto de linha, o “carrinho” cai quando encontra uma 

região de bitola aberta, funcionando apenas como um sinalizador da existência do 

defeito naquele trecho.  

No caso de haver indicação de bitola aberta em uma seção da ferrovia, o 

procedimento indicado é que o automóvel pare, a fim de que seja feita uma inspeção 

mais detalhada. Assim, devem ser avaliados outros pontos para que, então, possa se 

tomar a decisão de manutenção. Essa inspeção mais minuciosa após a parada do veículo 

é fundamental, principalmente no que se refere à fixação dos elementos da via 

permanente, tendo em vista que um trecho com bitola aberta, mas com uma boa 

condição de fixação dos seus elementos (segundo critérios de avaliação da empresa) 

garante, ainda assim, segurança à via. No entanto, o contrário - condição de fixação 

ruim e bitola sem defeitos - não pode ser assegurado quando da passagem de um 

veículo, sendo, portanto, nesse caso, necessária uma intervenção no local.  

A terceira forma citada pelo coordenador diz respeito ao uso de um instrumento 

chamado Trolley de inspeção da via permanente, que consiste em um equipamento 

portátil para inspeção manual automatizada da via, composto de um trolley de leitura e 

um PDA – Personal Digital Assistant – para tratamento dos dados. O instrumento, 

operado por propulsão humana, é capaz de registrar parâmetros de bitola, superelevação 

e flecha, bem como é capaz de calcular parâmetros de empeno, torção e alinhamento, 

além de apresentar outras facilidades.   

Figura 10 – Trolley de inspeção da via permanente 

 
Fonte: FTL 
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Apesar de ser um equipamento bastante útil e prático, apresenta restrições 

quanto a sua aplicação. Locais que contenham passagem de nível, em centros urbanos, 

ou onde exista muito material sobre a via (até mesmo lixo na linha), por exemplo, 

impõem obstáculos ao seu uso, por restrição física. 

Assim, devido à quantidade reduzida desse equipamento na empresa, a 

passagem do Trolley ocorre por seleção dos locais onde já tenham sido feitas grandes 

manutenções recentes ou onde já exista prévio conhecimento de muitas anomalias. 

Desse modo, o Trolley é usado para fazer uma inspeção detalhada, identificar os pontos 

com precisão, assim como priorizar a atuação nas atividades de intervenção.  

Os registros realizados pelo equipamento são passados para o computador e, 

então, apresentados através de uma planilha, em que se pode verificar, além dos 

parâmetros, qual resultado os valores representam sobre a via, de acordo com os limites 

previamente estabelecidos na programação do sistema do equipamento. Com isso, em 

colunas específicas da planilha, a palavra “erro” indica que o valor medido ultrapassou 

o limite do parâmetro verificado, enquanto que a palavra “ok” sugere que o valor se 

encontra dentro das limitações preestabelecidas. Os limites de cada parâmetro são 

predefinidos em um programa do equipamento. 

Por fim, vale destacar que os diferentes métodos de verificar as condições da via 

ocorrem de forma complementar.   

5.4 Seleção dos parâmetros a serem verificados 

Tomada a análise geométrica como foco do estudo, devem-se verificar os 

seguintes parâmetros: bitola negativa e positiva, alinhamento esquerdo e direito, 

nivelamento esquerdo e direito e empeno, conforme modelo geométrico proposto.  

5.5 Identificação do trecho a ser estudado 

Os trechos cujos dados serão analisados devem ser selecionados de acordo com 

critério de recente inspeção com a utilização do equipamento Trolley, podendo mostrar 

uma realidade mais atual da ferrovia, tendo em vista que seu uso é limitado. Os trechos 

a serem estudados são designados pela empresa por LTSL (Linha Tronco São Luís), 

compreendido entre Altos (Piauí) e São Luís (Maranhão) e por LTNF (Linha Tronco 

Norte Fortaleza), compreendido entre Fortaleza (Ceará) e Altos (Piauí). 
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5.6 Coleta de dados 

Ildefonso (2013) cita em sua tese a utilização de carro controle da marca Plasser 

& Theurer, modelo EM40 (Figura 9) para coleta de dados geométricos da via férrea, tais 

como: alinhamento, empeno, nivelamento e bitola. 

Para o estudo em realização, tendo em vista os materiais empregados na FTL, os 

dados referentes à via permanente a serem fornecidos pela empresa deverão ser 

resultado das informações coletadas pelo Trolley de inspeção de via permanente, 

equipamento citado anteriormente.  

Figura 11 – Carro controle 

 
 Fonte: Ildefonso (2013) 

Assim, deverão ser extraídos, conforme já explicado, os parâmetros geométricos 

adotados no modelo tomado como referência. 

5.7 Classificação de trechos  

Os trechos a serem analisados devem ter suas informações tratadas de modo 

análogo ao que foi sugerido no modelo geométrico de Ildefonso (2013), abordado no 

tópico da revisão bibliográfica. 

Assim, os dados obtidos através do Trolley de inspeção, a serem fornecidos pela 

FTL, deverão ser enquadrados de acordo com aqueles necessários à aplicação do 

modelo. No entanto, havendo divergência entre alguns dos parâmetros adquiridos e os 

que devem ser usados no método proposto, sugere-se que sejam utilizados os dados 

obtidos pelo autor do método ao longo de sua pesquisa.  

Depois de trabalhados estatisticamente os dados, a fim de serem obtidos os 

índices base para cada parâmetro, os valores obtidos serão, então, aplicados no 
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equacionamento proposto, resultando em um Índice de Qualidade Geométrica (IQG) 

para os trechos verificados, semelhante ao que foi realizado por Ildefonso (2013).  

Então, a partir do valor do IQG encontrado para os trechos selecionados, serão 

propostas as orientações previstas pelo modelo para as atividades de Manutenção e 

Reabilitação (M&R).  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para desenvolvimento dos resultados do presente trabalho, bem como das 

discussões envolvidas, foram seguidos os passos previstos no capítulo anterior.  

Primeiramente, selecionou-se a Ferrovia Transnordestina Logística S.A (FTL), 

tendo em vista as características já mencionadas, ocorrendo posteriores visitas à 

empresa. Durante as visitas, realizadas com o Coordenador de Planejamento e Controle 

de Via Permanente da empresa, foi possível aprofundar o conhecimento acerca do 

sistema de gerenciamento empregado, cujas atividades envolvidas foram expostas 

anteriormente.  

As visitas à FTL também facilitaram o acesso autorizado a dados coletados pela 

empresa referentes aos parâmetros analisados. Assim, tendo em vista o estudo se tratar 

da aplicação prática de um modelo geométrico teórico, os parâmetros selecionados 

seguiram o que estava determinado pelo método, são eles: bitola, alinhamento esquerdo 

e direito, nivelamento esquerdo e direito e empeno. 

Os trechos da ferrovia cujos dados foram analisados tiveram recentes inspeções 

(primeiro semestre do ano de 2016) com a utilização do equipamento Trolley, o que 

permite mostrar uma realidade atual das condições dos locais selecionados.  Assim, 

foram selecionados os seguintes trechos: LTSL (Linha Tronco São Luís), verificados os 

quilômetros 195 a 202 e LTNF (Linha Tronco Norte Fortaleza), examinados os 

quilômetros 463 a 457, segundo classificação da empresa. 

Os dados fornecidos pela FTL foram disponibilizados através de planilhas 

extraídas do equipamento e melhor organizadas pelo Coordenador de Planejamento e 

Controle de Via Permanente. No entanto, os parâmetros geométricos obtidos com o 

equipamento são: bitola, superelevação, empeno base curta, empeno base longa, torção 

base curta, torção base longa e alinhamento (sem divisão entre esquerdo e direito), não 

coincidindo inteiramente com os parâmetros necessários à aplicação do método teórico. 

Nesse caso, por não existirem informações referentes a alinhamento esquerdo e 

direito e nivelamento esquerdo e direito dos trechos estudados, adotaram-se os valores 

obtidos por Ildefonso (2013) para a elaboração do modelo. Com apenas uma casa 

decimal, esses valores estão dispostos em tabelas na tese de doutorado do autor do 

método. 

No modelo proposto, a base de dados era muito vasta (pesquisa ao longo dos 

anos de 2008 a julho de 2012), tendo sido realizada uma limitação de valores, definidos 
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como críticos, para, a partir daí, ser realizado o tratamento dos dados. No presente 

trabalho, seguiu-se, de modo análogo, a tolerância adotada, mesmo que o número de 

dados fosse mais restrito, a fim de dar maior fidelidade ao modelo. 

Inicialmente, as informações fornecidas pela FTL continham os dados da 

completa extensão dos trechos selecionados. O registro da coleta de dados feito pelo 

equipamento Trolley é realizado a cada 50 centímetros.  No presente trabalho, esses 

dados iniciais - incluindo defeitos ou não - somam quase 13.500 e 14.000 valores 

colhidos nos trechos LTSL e LTNF, respectivamente, para cada parâmetro verificado.  

No entanto, devido à adoção de limitação de valores classificados como 

defeituosos na pesquisa de Ildefonso (2013), o número de dados reduziu drasticamente. 

No caso dos parâmetros de bitola (positiva e negativa) do trecho LTNF, por exemplo, 

essa base de dados reduziu para 1.307 valores, representando cerca de 9% do inicial 

coletado, enquanto que no trecho LTSL esses defeitos não totalizam 8% dos dados 

obtidos para o mesmo parâmetro. 

Sobretudo, antes de quaisquer resultados, é importante deixar claro que a 

aplicação do método é apenas a título de comparação e estimativa de previsão de 

atividades de M&R, mesmo que existam algumas diferenças entre as características da 

FTL e as citadas na tese como a realidade da maioria das ferrovias brasileiras, conforme 

explicado no capítulo anterior.  

Assim, dando seguimento ao tratamento dos dados já reduzidos, classificados 

como defeituosos, os valores foram trabalhados estatisticamente a fim de permitirem a 

obtenção dos índices base de cada defeito avaliado e serem aplicados à equação do IQG.  

Inicialmente, para os diferentes defeitos de cada trecho, foram encontrados os 

valores referentes às distribuições estatísticas, cujas informações estão apresentadas nas 

Tabelas 3 e 4. Conforme explicado, os valores referentes a alinhamento e nivelamento 

utilizados nas tabelas dos dois trechos foram obtidos pela média dos dados coletados em 

diferentes anos, apresentados por Ildefonso (2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

Tabela 3 – Distribuição estatística do trecho LTSL 

Parâmetro 
Média 
(mm) 

Desvio 
Padrão 

(DP) (mm) 

Valor 
Máximo 

(mm) 

Valor 
Mínimo 

(mm) 

Até 1 DP 
(%) 

Até 2 DP 
(%) 

Até 3 DP 
(%) 

Bitola negativa -3,7 3,0 -18,0 -1,0 82,6 95,0 98,6 

Bitola positiva 2,3 0,8 3,0 1,0 83,3 100,0 100,0 

Alinhamento esquerdo -0,6 17,6 39,4 -43,1 66,5 95,3 98,9 

Alinhamento direito 4,8 15,9 103,2 -75,1 65,6 95,4 98,8 

Nivelamento esquerdo -2,8 14,3 34,6 -30,6 66,1 89,4 98,4 

Nivelamento direito -5,8 12,0 -65,2 24,1 65,9 95,3 98,6 

Empeno 5,0 6,9 50,5 1,4 93,8 100,0 100,0 
Fonte: Autor (2016) 

Tabela 4 – Distribuição estatística do trecho LTNF 

Parâmetro 
Média 
(mm) 

Desvio 
Padrão 

(DP) (mm) 

Valor 
Máximo 

(mm) 

Valor 
Mínimo 

(mm) 

Até 1 DP 
(%) 

Até 2 DP 
(%) 

Até 3 DP 
(%) 

Bitola negativa -3,6 2,4 -13,0 -1,0 65,3 95,5 98,1 

Bitola positiva 3,0 2,6 28,0 1,0 87,2 98,5 99,6 

Alinhamento esquerdo -0,6 17,6 39,4 -43,1 66,5 95,3 98,9 

Alinhamento direito 4,8 15,9 103,2 -75,1 65,6 95,4 98,8 

Nivelamento esquerdo -2,8 14,3 34,6 -30,6 66,1 89,4 98,4 

Nivelamento direito -5,8 12,0 -65,2 24,1 65,9 95,3 98,6 

Empeno 5,4 4,4 15,5 0,3 63,1 95,9 100,0 
 Fonte: Autor (2016) 

Com a análise dos dados das Tabelas 3 e 4, percebeu-se que, assim como no 

trabalho desenvolvido por Ildefonso (2013), quase a totalidade dos valores se encontra 

em torno da média ± 3 vezes o desvio padrão, dando evidências de que as curvas 

apresentam comportamento semelhante a uma distribuição normal. Tendo em vista essa 

tendência, o índice base de cada parâmetro dos trechos foi calculado em função da 

média e do desvio padrão, através das fórmulas propostas pelo autor do método, cujas 

expressões são apresentadas a seguir.                      
Sendo: 

IBBN: Índice Base de Bitola Negativa (mm);       : Média dos valores de variação de bitola negativa no trecho analisado (mm);     : Desvio-padrão dos valores de bitola negativa no trecho analisado (mm). 
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Sendo: 

IBBP:  Índice Base de Bitola Positiva (mm);       : Média dos valores de variação de bitola positiva no trecho analisado (mm);     : Desvio-padrão dos valores de bitola positiva no trecho analisado (mm). 

                                         

Sendo: 

IBA: Índice Base de Alinhamento (mm);   : Média dos valores de variação de alinhamento esquerdo ou direito no trecho 

analisado (mm);     : Desvio-padrão dos valores de variação de alinhamento esquerdo no trecho 

analisado (mm);     : Desvio-padrão dos valores de variação de alinhamento direito no trecho 

analisado (mm). 

                                         

Sendo: 

IBN: Índice Base de Nivelamento (mm);   : Média dos valores de variação de nivelamento esquerdo ou direito no trecho 

analisado (mm);    : Desvio-padrão dos valores de variação de nivelamento direito ou esquerdo no 

trecho analisado (mm).                
Sendo: 

IBE: Índice Base de Empeno (mm);   : Média dos valores de variação de empeno no trecho analisado (mm);    : Desvio-padrão dos valores de empeno no trecho analisado (mm). 

 A aplicação dos valores da distribuição estatística nas fórmulas propostas, 

tiveram como resultado os índices base aplicados para os diferentes parâmetros de cada 

trecho analisado, cujos valores estão apresentados nas Tabelas 5 e 6.  
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Tabela 5 – Índices base do trecho LTSL 

IBBN 12,6 

IBBP 4,8 

IBA 53,0 

IBN 43,7 

IBE 25,7 
Fonte: Autor (2016) 

Tabela 6 – Índices base do trecho LTNF 

IBBN 10,9 

IBBP 10,7 

IBA 53,0 

IBN 43,7 

IBE 18,8 
Fonte: Autor (2016) 

Admitindo-se para a os trechos analisados todos os cálculos desenvolvidos por 

Ildefonso (2013) para chegar ao resultado final da equação do Índice de Qualidade 

Geométrica (IQG), temos a seguinte expressão matemática proposta no modelo 

geométrico: 

                                                               

Assim, aplicando-se os valores encontrados para cada índice base (Tabelas 5 e 6) 

na equação do IQG, encontramos as seguintes expressões e resultados finais: 

                                                                 

               

                                                                  
               

Sendo:        : Índice de Qualidade Geométrica do trecho LTSL;        : Índice de Qualidade Geométrica do trecho LTNF. 

Os valores encontrados para o IQG foram, então, utilizados para classificação 

das condições dos trechos da via, bem como para a tomada de decisão das atividades de 

manutenção e reabilitação (M&R) recomendadas, conforme Tabela 7. 
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Tabela 7: Atividades de M&R recomendadas 

 
Fonte: Ildefonso (2013). 

 Tendo em vista os índices dos dois trechos terem apresentado valores negativos, 

as vias são classificadas quanto às condições como muito ruins, sendo, portanto, 

indicado reconstrução das mesmas.  

 Tal situação, no entanto, prejudica o funcionamento ideal da operação 

ferroviária. Foi verificado, inclusive, que os aspectos operacionais da FTL estão aquém 

daqueles praticados na maior parte do país, de acordo com as características indicadas 

por Ildefonso (2013) como representativas da realidade da maioria das vias férreas no 

Brasil. 

 A velocidade média dos trens em operação é de 17 km/h, enquanto nas demais 

regiões do Brasil esse valor chega, no máximo - mas não muito comum - até 60 km/h. 

Além disso, a capacidade de transporte da FTL é bastante reduzida, chegando a quase 2 

MTBA. No trecho compreendido entre Fortaleza e São Luís, esse transporte não atinge 

1 MTBA, tendo em vista a demanda menor que a capacidade. Além disso, o trem tipo 

da FTL é composto por 03 locomotivas e 65 vagões, totalizando um comprimento 

médio de 880 metros de extensão.  

 A baixa demanda do transporte ferroviário, mesmo diante das grandes vantagens 

oferecidas pelo modo, é um problema a ser enfrentado pelas concessionárias, em 

especial diante da concorrência dos modos rodoviário e hidroviário, bem como do 

histórico período de sucateamento, anterior às privatizações. Tal situação é agravada 

com o estado de conservação das ferrovias, em especial com as condições geométricas 

das mesmas, que impõem sérias limitações na operação ferroviária. 

No caso da ferrovia em questão, tendo em vista as características operacionais 

apresentadas, tem-se um diagrama espaço tempo como na configuração apresentada na 

Figura 3. Caso a ferrovia operasse em condições ruins, seria possível um ganho na 

velocidade operacional, impondo com isso uma melhoria no fluxo de trens tipos. Tal 

situação foi apresentada no trabalho de Lima Junior (2016), que simulou a operação no 
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trecho explorado pela FTL, porém considerando melhorias nas condições estruturais e, 

principalmente, geométricas da via, o que garantiu um aumento da velocidade média 

para 35 km/h. Embora o aumento tenha sido pequeno, os ganhos operacionais ao longo 

do dia são significativos. Ademais, a proposta consistiu em ajustes da via permanente, 

sem a necessidade de se buscar novos traçados. 

O estudo evidencia, portanto, a influência das condições geométricas e 

estruturais da via sobre aspectos operacionais, capazes, inclusive, de afetar 

operacionalmente o desempenho da ferrovia, reforçando, portanto, a importância de um 

planejamento adequado para a operação ferroviária.  

Um planejamento bem executado gera benefícios a qualquer sistema de 

transportes e, em se tratando do modo ferroviário, sua adequada realização garante que 

as atividades de M&R sejam mais facilmente empregadas, tendo em vista uma 

programação mais bem definida, com menor probabilidade de ocorrência de erros e 

conflitos. Daí a importância, inclusive, de um estudo bem realizado do diagrama 

espaço-tempo, conforme apontado por Batista (2006). 
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7. CONCLUSÃO  

Primeiramente, em se tratando da identificação do sistema de gerenciamento 

empregado na FTL, foi constatado que não existe um sistema de gerência previamente 

programado. As intervenções vão ocorrendo à medida que as inspeções realizadas 

apontam uma necessidade. 

Assim, o método de avaliação dos defeitos da empresa diverge da avaliação 

proposta pelo autor do método teórico. Enquanto na FTL os parâmetros geométricos são 

avaliados apenas de acordo com os critérios de tolerância adotados e por verificação dos 

elementos estruturais em situações específicas, conforme já comentado, no modelo 

sugerido são levados em conta aspectos diversos, tais como: densidade dos defeitos no 

trecho; pesos atribuídos a cada problema; influência dos defeitos geométricos, de forma 

conjunta, na via. 

Além disso, na avaliação realizada pela empresa não existe uma classificação 

para a via férrea segundo suas condições geométricas e estruturais, como ocorre no 

método proposto por Ildefonso (2013).  

Verificou-se, ainda, que a base de dados da empresa FTL, coletada com uso do 

equipamento Trolley, não corresponde inteiramente aos parâmetros imprescindíveis à 

aplicação do método teórico, fazendo-se necessária a utilização de dados da literatura 

consultada para o desenvolvimento dos resultados do presente trabalho. No entanto, a 

falta de conhecimento acerca do comportamento estatístico dos defeitos de nivelamento 

e alinhamento na ferrovia pode comprometer o fiel resultado da análise. 

A aplicabilidade do método teórico foi possível graças às considerações citadas, 

no entanto, isso mostra uma deficiência da aplicação do modelo na empresa FTL, 

devido a ausência de alguns dados. Contudo, é importante frisar que o método foi 

aplicado apenas como um meio de comparar e estimar prováveis intervenções nas vias 

com atividades de M&R, conforme permitido por Ildefonso (2013), devendo ser 

analisada com bastante cuidado a sua possível aplicação prática, tendo em vista a base 

reduzida de dados que apresentaram defeitos em expressivos comprimentos de trechos. 

Além disso, deve ser levada em conta a utilização do mesmo equacionamento 

final proposto pelo autor do modelo (IQG), levando-se em consideração os critérios 

adotados para o desenvolvimento dos cálculos da tese de doutorado, tais como as 

limitações aos valores das coletas dos dados (classificação como defeituosos) e os pesos 

atribuídos a cada defeito verificado. 
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O valor negativo do IQG evidencia o impacto dos defeitos geométricos sobre a 

via permanente dos trechos estudados, indicando reconstrução da mesma, podendo, 

inclusive, comprometer seu desempenho, principalmente quando se faz necessário 

realizar paralisações para correções dos problemas. Isso é ainda mais preocupante 

quando se trata de vias singelas - dominantes na malha ferroviária brasileira - por se 

tratar de linha única para circulação de trens nos dois sentidos, mais suscetível à 

ocorrência de conflitos.  

Com a análise dos dados, verificou-se, no entanto, uma baixa densidade de 

defeitos nos trechos. Portanto, sugere-se, para possível aprofundamento do estudo e 

provável aplicação prática, que seja feita uma segmentação em trechos menores, a fim 

de melhor caracterizá-los, não generalizando uma intervenção de M&R a extensos 

comprimentos de ferrovia, da ordem de quilômetros. A divisão dos trechos é 

fundamental para a análise mais criteriosa das vias, tendo em vista que, desse modo, 

elas são representadas de forma mais homogênea.   

Assim, a classificação da condição da via, bem como da atividade indicada pela 

Tabela 7, não deve ser generalizada a trechos com grandes extensões, como o ocorrido 

nesta pesquisa. O valor final do IQG reflete uma ideia bastante genérica para a 

caracterização das vias, e isso se torna ainda mais expressivo quando esse resultado 

final - negativo no caso dos dois trechos avaliados da Linha Tronco São Luís (LTSL) e 

da Linha Tronco Norte Fortaleza (LTNF) - indica a reconstrução da via.  

Verificou-se também que, tendo em vista as limitações rigorosas para considerar 

os valores como defeituosos, os locais com defeitos apresentavam seus valores além dos 

limites de tolerância aplicados pela FTL. Portanto, isso valida o método aos restritos 

locais com problemas na geometria.  

Assim, constata-se a importância do método teórico e a sua aplicação - dadas as 

devidas sugestões e limitações - como um instrumento complementar à avaliação das 

condições das vias e suas possíveis atividades de M&R, na medida em que é capaz de 

avaliar os parâmetros de forma integrada, levando-se em consideração maior ou menor 

influência de determinado defeito sobre a via. 

A avaliação de defeitos utilizada pela FTL, em conjunto com o método teórico, 

pode, apesar das considerações feitas, auxiliar nas tomadas de decisão, de modo a 

contribuir para evitar possíveis negligências por parte da empresa, bem como certificar-

se de que não é necessária determinada intervenção, reduzindo custos.  
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Por fim, sugere-se, para trabalhos futuros, que seja utilizada maior base de dados 

registrados pela Ferrovia estudada e, sobretudo, que sejam feitas as segmentações dos 

trechos verificados, a fim de que os dados possam ser tratados com maior detalhamento.  

Além disso, espera-se que também sejam verificados os parâmetros estruturais 

da via, até mesmo em conjunto com os defeitos geométricos, como proposto por 

Ildefonso (2013). Acredita-se que, assim, as condições da via sejam mostradas de forma 

mais completa e representativa da atual situação das vias férreas estudadas. 

Sugere-se, também, que seja verificado a partir de que momento os defeitos, em 

conjunto (geométricos e estruturais), interferem na operação do sistema ferroviário, bem 

como de que maneira os defeitos integrados podem afetar as condições da via. 
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