Introdução
A origem das estradas de ferro
Pode-se considerar que o transporte sobre trilhos teve origem no século XVI, nas
minas da Alsácia e da Europa Central. Um dos primeiros protótipos de locomotiva
a vapor foi um veículo autopropulsor idealizado pelo jesuíta francês Ferdinand
Verbiest em Pequim, na China, em 1681. Já em 1769, Joseph Cugnot, militar francês, construiu em Paris, na França, um veículo a vapor destinado ao transporte
de munição.
O uso de tração animal em meios de transporte precedeu de modo natural o pleno
uso do transporte ferroviário, a partir do final do século XVIII, quando a Revolução
Industrial, na Inglaterra, propiciou a descoberta da utilização da energia do vapor
para mover máquinas, logo depois aplicada também no transporte sobre rodas.
O aparecimento da locomotiva e, com ela, das vias férreas está associado tradicionalmente ao nome do engenheiro inglês Richard Trevithick. Em 1804, em uma
mina no País de Gales, após várias tentativas, ele conseguiu fazer uma locomotiva de
quatro rodas deslizar sobre trilhos de ferro fundido, puxando cinco vagões com 10 t de
carvão à velocidade de 8 km/h. Seu feito motivou os engenheiros a estudar a possibilidade de construir vias férreas e conjuntos de veículos capazes de percorrê-las.
Alguns dos modelos de locomotivas construídos nos primeiros anos do século
XIX tiveram uso semelhante ao dos primeiros carros sobre trilhos nas minas inglesas e alemãs. Foi comprovado, entretanto, que as rodas das locomotivas patinavam
sobre os trilhos, sem conseguir mover o trem. Não se conhecia ainda a proporção
adequada entre o peso da locomotiva e a carga a ser transportada. Assim, começou a
busca de soluções para essa questão.
Uma das soluções consistia em lubrificar os trilhos para diminuir o esforço de
tração, recurso que foi rejeitado, já que o óleo diminuía a aderência necessária.
O inglês John Blenkinsop propôs algo diferente e, em 1812, construiu uma locomotiva que se deslocava sobre dois trilhos de ferro fundido e dispunha de dois cilindros
verticais movimentando dois eixos unidos a uma roda dentada, a qual acionava uma
cremalheira, que corria entre os trilhos.
Decisivo para a evolução das ferrovias foi o trabalho do inglês George Stephenson,
mecânico das minas de Killingworth. Mais um astuto observador do que propriamente um técnico (até os vinte anos, não sabia ler nem escrever), ele soube conjugar
todos os elementos existentes até então, desenvolvidos por pesquisadores notáveis,
como Papin e, posteriormente, Oliver Evans, Seguin, James Watt, Hancock, Trevithick
e Hedley.
A teoria de Blakett, certamente desconhecida, de 1813, demonstrou que o peso de
uma máquina e o atrito com os trilhos gerava aderência. Essa teoria foi comprovada
por Trevithick, anos mais tarde, quando construiu o protótipo da locomotiva Blucher.
Era um engenho complicado que utilizava cadeias para movimentar as rodas, mas

capítulo 1
Conceitos básicos
1.1

Função e constituição da via férrea
Um dos conceitos mais completos de estrada de ferro diz que ferrovia é um sistema de transporte terrestre, autoguiado, em que os veículos (motores e rebocados)
se deslocam com rodas metálicas sobre duas vigas contínuas longitudinais,
também metálicas, denominadas trilhos. Os apoios transversais dos trilhos,
os dormentes, são regularmente espaçados e repousam geralmente sobre um
colchão amortecedor de material granular denominado lastro, que, 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 o terrapleno (infraestrutura ferroviária).
A ferrovia é composta de dois subsistemas básicos: o de material rodante, do qual

fazem parte os veículos tratores e rebocados, e o de via permanente, apresentado na
Fig. 1.1, do qual fazem parte a infraestrutura e a superestrutura ferroviária.
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Talude do corte
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Plataforma

Fig. 1.1 Seção transversal da plataforma ferroviária

A infraestrutura ferroviária é o conjunto de obras que formam a plataforma da
estrada e suporta a superestrutura, sendo composta por terraplenagem (aterros e
cortes), sistemas de drenagem, obras de arte correntes e especiais (pontilhões, pontes
e viadutos) e túneis.
A superestrutura é o segmento da via permanente que recebe os impactos diretos
da carga. Seus principais componentes são os trilhos, os acessórios de fixação, os
aparelhos de mudança de via, os dormentes, o lastro e o sublastro, que estão sujeitos
às ações de degradação provocadas pela circulação dos veículos e de deterioração por
ataque do meio ambiente.
A superestrutura é classificada como rígida, quando os dormentes são assentados
sobre lajes de concreto ou quando os trilhos são fixados diretamente sobre uma viga,
e como elástica, quando se utiliza lastro para distribuir convenientemente sobre a
plataforma os esforços resultantes das cargas do material rodante, garantindo a elas-
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ticidade e fazendo com que a carga transmitida pelos trilhos seja suportada pelos
dormentes e pelo lastro.

1.2 Bitola ferroviária
Denomina-se bitola (gauge, em inglês) o comprimento do segmento retilíneo
ortogonal aos trilhos, paralelo ao plano de rolamento da via, cujas extremidades
tocam as faces internas dos boletos e cujo afastamento desse segmento em relação ao plano de rolamento é de 15,88 mm, conforme apresentado na Fig. 1.2.
O plano de rolamento é aquele que tangencia
simultaneamente a superfície superior do boleto de
Bitola
15,88 mm

cada trilho.
Trilho
Dormente

Na realidade, a bitola já existia antes da criação das ferrovias, na forma da bitola das rodas das
carruagens. Um conjunto de fatores e variáveis cuja
convergência natural resultou na adoção da bitola de

Fig. 1.2 Representação esquemática da bitola

1,435 m em larga escala fez com que as posteriores
variações de bitola das ferrovias ocorressem com base
nessa mesma bitola (consagrada em 1907 na Confe-

rência Internacional de Berna, na Suíça), utilizada pela grande maioria dos países,
apesar de serem empregadas também outras medidas.
As outras bitolas existentes no mundo são produto das conveniências técnicas e
econômicas locais, regionais e continentais, entre outras, existentes em cada época
e em cada espaço geográfico, quando se efetuam os projetos com a fixação da bitola a
ser adotada. Como as ferrovias, no início de sua implantação, eram pequenos trechos
isolados, ligando os centros urbanos importantes e mais tarde projetados em direção
ao mar, a escolha da bitola foi um fato consumado.
Como cada ferrovia se estendeu ampliando sua ação além-fronteiras, surgiu a
necessidade de construção de ramais vicinais aos troncos principais com outras
bitolas, ramais esses com transbordos para a alimentação de cargas nesses troncos principais. Essa expansão de ferrovias isoladas que se confrontavam com bitolas
desiguais começou a obrigar a realização de estudos racionais para sua unificação.
Esse problema foi se tornando cada vez mais imperioso à medida que o transbordo
de carga e a perda de tempo tornavam os transportes ferroviários mais gravosos em
termos econômicos.
No caso do Brasil, as estradas de ferro foram direcionadas do interior para o mar,
segundo as conveniências agrícolas, sobretudo pela cultura do café. As ferrovias
eram independentes e não houve a menor preocupação em uniformizar a bitola.
No Brasil, pelo Plano Nacional de Viação, a bitola padrão é a larga (1,60 m), porém
a que predomina é a métrica (1,00 m). Existem outras bitolas, como as de 0,60 m,
0,76 m, 1,10 m, 1,435 m e 1,60 m/1,00 m (mista).
As vantagens e desvantagens da bitola são relativas quanto à capacidade de tráfego. Por exemplo, hoje é possível encontrar estradas de ferro de bitola métrica, como
a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), da concessionária Vale, executando trabalho superior ao de muitas ferrovias de bitola larga.
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1 - Conexões para unidade múltipla
2 - Caixa de areia
3 - “Toilete”
4 - Faróis e caixa de número
5 - Controles de operação
6 - Aquecedor de cabine
7 - Resfriador de água
8 - Painel de controle do diesel
9 - Lastro
10 - Equipamento soprador
11 - Motores elétricos de tração
12 - Gerador auxiliar
13 - Excitador
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14 - Gerador auxiliar
15 - Governador
16 - Bomba de alimentação de
combustível e filtro (strainer)
17 - Motor diesel
18 - Resfriador intermediário
(inter-cooler)
19 - Turboalimentador
20 - Tanque de água de refrigeração
21 - Resfriador do óleo lubrificante
22 - Filtro de óleo lubrificante
23 - Filtros de ar do motor diesel
(inercial)

24 - Filtros de ar do motor diesel (papel)
25 - Compressor de ar
26 - Grelhas do freio dinâmico
27 - Ventilador do radiador
28 - Radiador
29 - Reservatório de ar
30 - Tanque de combustível
31 - Alternador de eixo
32 - Bateria (lado direito)
33 - Equipamento do freio a ar (lado
direito)
34 - Compartimento do equipamento
de controle

Fig. 1.3 Configuração de uma locomotiva diesel-elétrica

ser do tipo 2AAA1 (truque com dois eixos não tratores, três eixos individuais tratores
e um eixo não trator).
O peso por eixo das locomotivas é limitado pelas características mecânicas de
projeto e pela capacidade da via permanente, sobretudo das obras de arte. Atualmente, esse valor é limitado em 32 t/eixo na bitola larga com locomotivas tipo CC
com cerca de 180 t. Na bitola métrica, com 25 t/eixo, pode-se ter locomotivas de 150 t.

Locomotivas elétricas
Locomotivas elétricas são aquelas cujos motores elétricos de tração são alimentados por fonte externa, por meio de pantógrafos que fazem contato com a rede
aérea de alimentação de energia elétrica ou de sapatas com o terceiro trilho energizado.
A alimentação para locomotivas de maior potência, utilizadas em trens pesados
ou trens de passageiros de alta velocidade, pode ser em corrente contínua, em voltagens que variam de 600 V a 3.000 V, ou em corrente alternada, em 25 kV ou 50 kV.
No caso de alimentação em corrente alternada, além de se fazer rebaixamento de
tensão, são empregados retificadores para transformação em corrente contínua a fim
de alimentar os motores de tração em CC ou trifásico para CA.

capítulo 2
Estudos operacionais
2.1 O papel dos estudos operacionais nos projetos
2.1.1 Objetivo da ferrovia
Um projeto de ferrovia tem como objetivo estudar ou implantar um trecho ferroviário dentro de padrões técnicos adequados à finalidade da ferrovia: realizar o
transporte de carga e/ou passageiros de forma segura e econômica.
O objetivo de um projeto ferroviário não se restringe apenas ao projeto propriamente dito e à sua implantação, devendo também atender, da melhor forma possível,
aos requisitos da operação ferroviária, que ocorrerá por mais de trinta anos.
Assim, os parâmetros do projeto devem estar em perfeita sintonia com as necessidades da operação ferroviária desde o início dos trabalhos.

2.1.2 Parâmetros definidores dos projetos
A seguir, são apresentados os dados e parâmetros operacionais definidores do
projeto e que orientarão os diversos estudos e projetos.
 Projeto geométrico
a] rampa máxima compensada por trecho: define o trem-tipo;
b] raio mínimo das curvas: inscrição nas curvas e aspectos de manutenção da
via;
c] curvas de concordância horizontal: trecho de variação da superelevação;
d] curvas de concordância vertical: esforços no engate;
e] distância mínima entre pontos de inflexão vertical (PIVs): minimizar partes do
trem em rampas diferentes;
f] rampa compensada máxima nos pátios e desvios de cruzamento: manter o veículo
estacionado sem freios;
g] localização dos desvios de cruzamento e comprimento útil (plano de vias): capacitação da via;
h] configuração das linhas nos pátios e terminais.
 Projeto de superestrutura da via
a] tonelagem bruta (TB) anual (peso das locomotivas e dos vagões carregados e vazios
que passam na linha): dimensionamento da superestrutura;
b] velocidade dos trens: dimensionamento da superestrutura e da superelevação
nas curvas.
 Projeto de sinalização e telecomunicações
a] trem-tipo e quantidade de trens: seleção de sistema compatível;
b] velocidade dos trens ao longo da linha e distâncias de frenagem: locação de circuitos de via e sinais;
c] definição dos tipos de equipamento de bordo: licenciamento e comunicação.
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 Estudos ambientais
a] consumo de combustível: avaliação de emissão de poluentes.
 Avaliação econômica e financeira
a] capex: investimentos em frota, equipamentos, capacitação da via e instalações operacionais;
b] opex: custo operacional e outros custos;
c] receita operacional.

2.1.3 Estudos operacionais nas fases de projeto
Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA)
Nessa fase, são realizados estudos com menor precisão, como mencionado
anteriormente, mas o EVTEA requer que sejam mensurados os custos dos investimentos na implantação da linha e dos pátios, na frota de locomotivas e vagões e
nos equipamentos e instalações, bem como os custos operacionais e outros custos
e a receita operacional para o período de abrangência do projeto, por exemplo,
trinta anos. Esses dados, juntamente com os dados socioeconômicos e ambientais, vão compor a avaliação econômica e financeira do projeto.
A avaliação econômica, do ponto de vista da sociedade, considera os ganhos que
a ferrovia gera com a redução dos custos de transporte e dos custos de acidentes, a
redução da emissão de poluentes e a valorização da região servida pela ferrovia, comparando-os com os investimentos e custos operacionais ao longo do período de projeto.
A avaliação financeira, do ponto de vista do operador da ferrovia, considera as
receitas, os investimentos e os custos operacionais ao longo do projeto. Pode-se
concluir que há a necessidade de aporte de capital de outras fontes, por exemplo, de
recursos governamentais, para viabilizar o negócio.
Nessa fase de viabilidade, os estudos operacionais definirão os seguintes aspectos:
a] em conjunto com a área de traçado e o projeto geométrico, as definições de
rampa máxima compensada e raio mínimo de curva horizontal por trecho
da ferrovia, as quais estão associadas aos trens-tipo previstos (quantidade de
locomotivas e vagões). Em se tratando de prosseguimento de linha existente, o
trem-tipo deverá ser compatível com o trem-tipo do trecho em operação;
b] no caso de via singela, o comprimento e o espaçamento/posicionamento dos
desvios de cruzamento, em função da capacidade do trecho, para atender as
quantidades de trens previstas nos diversos horizontes do projeto;
c] a estimativa das dimensões e custos dos pátios de movimentação de cargas;
d] o trem-tipo e a quantidade de trens, para a seleção de sistema de licenciamento
de trens compatível;
e] os tipos de equipamento de bordo das locomotivas, para licenciamento e comunicação;
f] o consumo de combustível obtido por meio de simulações de desempenho de
trens ou estimado por parâmetros de outras ferrovias, para avaliação de emissão de poluentes;
g] os investimentos em frota, os equipamentos, a capacitação da via e as instalações operacionais: capex;
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gem é nula com a locomotiva parada, cresce até determinada velocidade, alcançando
um patamar máximo, e decresce com o aumento da velocidade.
Nas modernas locomotivas com motor de tração de corrente alternada (CA), o
freio dinâmico é eficaz mesmo a baixas velocidades, constituindo um patamar constante entre 0 km/h e cerca de 40 km/h, e decresce a partir daí, de maneira similar ao
motor de tração de corrente contínua.

2.2.2 Freio independente da locomotiva
É o freio pneumático aplicado por sapatas diretamente nas rodas das locomotivas,
sendo utilizado como freio de estacionamento ou em velocidades muito baixas.

2.2.3 Freio pneumático dos vagões
A frenagem nos vagões é feita por sapatas que se aplicam à superfície das rodas
por meio do sistema pneumático, o qual aciona o cilindro de freio do vagão, que,
por sua vez, transmite a força para as sapatas de freio em cada roda pelo sistema
de alavancas denominado timoneria, como mostra a Fig. 2.2.
Pressão do cilindro
de freio

Cilindro de freio
FCYL

RF
Roda

Alavanca

FB
FA

Sapata de freio
Trilho

Fig. 2.2 Freio pneumático

Para calcular a força de frenagem (FB, em kgf), é preciso considerar a pressão no
cilindro (Pc, em psi), a área do pistão (A, em pol2), o número de cilindros em cada
veículo (N) e a relação de alavancas do sistema de freio (Ra), conforme:
FB = 0,4536 Pc ∙ A ∙ N ∙ Ra

(2.1)

Já a força frenante da roda deve ser calculada considerando o índice de frenaF
gem (IF, sendo IF = B , em que P = peso do veículo, em kgf); o coeficiente de fricção
P
0,33
, a fórmula de Parodi) em que t = tempo de
(ƒ, sendo f =
1 + 0,0183 V ) (1 + 0,004 t )
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Fig. 2.16 Planta esquemática do prédio de administração e serviços no polo de carga de Goianira
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Fig. 2.17 Descarga, estocagem e carregamento de grãos e farelo
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capítulo 3
Estudos básicos
e infraestrutura
3.1

Estudos de traçado
3.1.1 Especificações
O estudo de traçado se desenvolve nas três fases do projeto, e é mais intenso nas
duas primeiras: estudo de viabilidade e projeto básico (ou anteprojeto).
Na fase de projeto executivo, o estudo de traçado se resume a variantes localiza-

das, que auxiliam a solucionar problemas específicos ocasionados por dificuldades
ambientais, geológicas, de desapropriações, arqueológicas ou até mesmo de caráter político-social, não identificadas nas fases precedentes, ou que, eventualmente,
ajudam a minimizar os custos de implantação e/ou de operação.
A Valec orienta esse estudo por meio da Especificação de Projeto n°
80-EG-000A-26-0000, e existe, além disso, a ISF-205 da DIF/DNIT.

3.1.2 Fase preliminar
Além das especificações da Valec e da DIF/DNIT para o estudo de traçado de uma
ferrovia, pode-se utilizar, com pequenos ajustes, as normas do DNIT para projetos
rodoviários, em particular a IS-207, da publicação IPR 726 (DNIT, 2006c).
O estudo de traçado é iniciado com a identificação dos pontos obrigatórios “de
condição” (“cidade, vila, povoado, centro produtor, local em que o traçado da estrada deve passar” – DNIT, s.n.t.). Isso significa que se definem a origem e o destino da
ferrovia e os locais que, obrigatoriamente, serão servidos por ela. Esse procedimento
define a “vocação da ferrovia”, ou seja, sua importância estratégica e econômica e o
que será transportado – passageiros, minério, produção agrícola, turismo, combustíveis etc. Ao definir transporte de passageiros, definem-se as cidades, bairros e
distritos a serem atendidos. Nessa fase, são necessários conhecimentos de dados
estatísticos e econômicos e a posição relativa entre esses pontos.
Identificados esses pontos, passa-se ao estudo dos pontos obrigatórios “de passagem” (“garganta, local de travessia de curso d’água em que a estrada deve passar
por imposição da topografia do terreno” – DNIT, s.n.t.). Isso exige a consulta de bases
que permitam visualizar o terreno, portanto cartas com curvas de nível ou fotografias em estereoscopia, permitindo assim a definição de alguns alinhamentos sobre
elas nas escalas disponíveis, muitas vezes 1:100.000 ou até mesmo 1:1.000.000, e com
curvas de nível a cada 40 m ou 50 m.
Nessa fase, são selecionados os principais pontos de travessia dos rios mais
importantes e identificados (e evitados) problemas de ordem ambiental, geológica, arqueológica e social, tais como: reservas ecológicas, áreas de instabilidade ou
regiões alagadiças, terras indígenas, áreas de quilombolas, locais densamente populacionais (se for uma ferrovia de carga) etc.
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O estudo de traçado é iniciado com a identificação dos pontos obrigatórios “de
condição” (“cidade, vila, povoado, centro produtor, local em que o traçado da estrada deve passar” – DNIT, s.n.t.). Isso significa que se definem a origem e o destino da
ferrovia e os locais que, obrigatoriamente, serão servidos por ela. Esse procedimento
define a “vocação da ferrovia”, ou seja, sua importância estratégica e econômica e o
que será transportado – passageiros, minério, produção agrícola, turismo, combustíveis etc. Ao definir transporte de passageiros, definem-se as cidades, bairros e
distritos a serem atendidos. Nessa fase, são necessários conhecimentos de dados
estatísticos e econômicos e a posição relativa entre esses pontos.
Identificados esses pontos, passa-se ao estudo dos pontos obrigatórios “de passagem” (“garganta, local de travessia de curso d’água em que a estrada deve passar
por imposição da topografia do terreno” – DNIT, s.n.t.). Isso exige a consulta de bases
que permitam visualizar o terreno, portanto cartas com curvas de nível ou fotografias em estereoscopia, permitindo assim a definição de alguns alinhamentos sobre
elas nas escalas disponíveis, muitas vezes 1:100.000 ou até mesmo 1:1.000.000, e com
curvas de nível a cada 40 m ou 50 m.
Nessa fase, são selecionados os principais pontos de travessia dos rios mais
importantes e identificados (e evitados) problemas de ordem ambiental, geológica, arqueológica e social, tais como: reservas ecológicas, áreas de instabilidade ou
regiões alagadiças, terras indígenas, áreas de quilombolas, locais densamente populacionais (se for uma ferrovia de carga) etc.
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Essa definição dos alinhamentos pode também ser elaborada sobre fotografia
aérea ou de satélite, ou ainda com o uso de modelos digitais, tais como SRTM, por
exemplo, definindo-se diretrizes amplas. Na realidade, nessa fase ainda não existe
exatamente um traçado, mas alinhamentos ou diretrizes tecnicamente viáveis.
As diferenças entre o estudo de traçado para ferrovias e para rodovias residem nas
curvas horizontais, pois o raio mínimo ferroviário não deve ser inferior a 341,823 m,
muito superior ao mínimo rodoviário (seção 3.6) e à limitação da inclinação das
rampas, definidas pelo estudo operacional e por simulações, que apresentam sempre
valores muito inferiores aos limites adotados em rodovias.

3.1.3 Anteprojeto
Definida a viabilidade técnica e econômica do empreendimento, passa-se ao detalhamento da diretriz selecionada, já com os raios de cada curva bem definidos e
caracterizados os cruzamentos com rios, rodovias e ferrovias e a proximidade de
povoados, otimizando rampas e curvas, bem como o movimento de terra.
Para o estudo de traçado, adotam-se, além da especificação da Valec anteriormente citada, os mesmos critérios de projetos rodoviários (sugere-se a IS-207, da
publicação IPR 726 – DNIT, 2006c) na forma usual, destacando-se:
 definição dos pontos obrigatórios de passagem: pontos exatos de início e final,
locais onde existe potencial de carga, e localização dos respectivos terminais,
de passageiros, de estações, ou ainda turísticos;
 seleção dos locais para integração com outros modos de transporte e demais
ramais ferroviários;
 minimização do movimento de terra;
 localização dos melhores locais de travessia dos principais acidentes topográficos, tais como rios ou gargantas de montanhas;
 minimização de problemas de interferências de forma geral e travessias urbanas;
 evitar locais geologicamente instáveis, áreas alagadiças ou com potencial de
solos de baixa capacidade etc.;
 redução de potenciais problemas ecológicos e/ou arqueológicos.
A fase de projeto básico para a definição do traçado é crucial, pois devem ser levadas em conta todas as restrições de rampa máxima e de raio mínimo indicadas nos
estudos operacionais, sem o que a operação ou a construção pode se tornar inviável e
os custos de implantação podem ser muito elevados pelos volumes de terraplenagem
e pela eventual necessidade de túneis e viadutos extensos.
Nessa fase, algumas considerações geológicas devem ser analisadas (instabilidade de cortes ou de fundação de aterros, por exemplo), minimizando surpresas na
fase dos estudos posteriores.
Portanto, o estudo de traçado de ferrovias diferencia-se do rodoviário nos seguintes pontos:
 a decisão sobre a implantação de uma rodovia passa por critérios econômicos,
sociais, políticos e estratégicos, que definem, após uma estimativa de volume
e composição de tráfego, qual classe de rodovia será adequada a essa demanda
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Fases do projeto
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Conclusão da obra e
conservação rotineira
(operação)

Ajustamento do projeto
básico às medidas
projetadas e/ou
remendadas
e

Conformidade do
empreendimento
com o projeto e as
medidas ambientais
aprovadas

Manutenção da LI
através da
execução dos PBA
e da conformidade
ambiental da obra

Obtenção da
Licença de
Operação (LO)

Fig. 3.4 Fluxograma das principais fases do projeto para a obtenção do licenciamento ambiental

de obras de arte correntes e especiais, é possível melhorar o traçado e o greide e, com
isso, concretizar um projeto geométrico (básico) em escala de 1:5.000 (H) e 1:500 (V),
com precisão suficiente para essa segunda fase.
Em virtude da possibilidade legal de, no Brasil, licitar-se a obra com base no projeto básico, surgem algumas recomendações a respeito do uso de escalas de 1:2.000
para a geometria. Porém, se a aerofotogrametria ou a topografia “clássica” não for
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Adicionalmente, no caso das geogrelhas, é também mobilizada a resistência nas
barras transversais de suas aberturas, o que geralmente se denomina “resistência
por empuxo passivo”.
Segundo Vertematti (2004), nessa aplicação a geogrelha apresenta basicamente
duas funções: reforço estrutural do aterro de base e confinamento do solo durante
a compactação. A Fig. 3.23 apresenta, de maneira ilustrativa, os principais mecanismos de atuação da geogrelha como reforço de lastro e sublastro.

Q
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Restrição lateral
devido ao atrito

Sublastro

Duogrid® ou fornit®

h h h

Geogrelha

Lastro
ferroviário
.30 .30

Escoamento lateral
de cisalhamento
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devido ao atrito
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.30 .30
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de cisalhamento
Restrição lateral
devido ao atrito

Escoamento lateral
de cisalhamento

Fig. 3.23 Efeito membrana da geogrelha como reforço de lastro e sublastro

No efeito confinante, a geogrelha é mobilizada por meio de sua resistência à tração
e atua no sentido de se opor à deformação lateral da camada de base, confinando o
material que constitui essa camada. Isso é interessante durante a compactação das
camadas de sublastro ou lastro (camadas acima do nível da geogrelha), pois garante maior eficiência ao processo, resultando em camadas com maior capacidade de
suporte. É também interessante que as deformações horizontais do solo de aterro
sejam minimizadas, pois isso se reflete na minimização das deformações verticais.
Por meio do chamado “efeito membrana”, a tendência de deslocamento vertical
da plataforma ou sublastro leva a geogrelha à mobilização de sua capacidade de
resistência à solicitação em tração (uma vez que esta apresente boa ancoragem na
camada de solo). Dessa maneira, o reforço é capaz de aumentar a capacidade estrutural do aterro e distribuir melhor as cargas verticais sobre o substrato (plataforma ou
sublastro), minimizando eventuais problemas de recalques diferenciais.

capítulo 4
Projeto de obras
de arte especiais (OAEs)
4.1 Normas e especificações
Na área da construção, obras de arte designam construções realizadas por artífices (obras de artífice que evoluíram para obras de arte). São do tipo especial,
únicas, que adquirem dimensão e originalidade apreciáveis, como pontes, viadutos, túneis, passagens, pontilhões, barragens e eclusas (Figs. 4.1 a 4.4), em oposição
a construções mais comuns, como edifícios e casas.
Os projetos de obras de arte especiais (OAEs) como
pontes, viadutos e passagens inserem-se num projeto
mais amplo, o da rodovia ou da ferrovia. Este capítulo tem como objetivo orientar o desenvolvimento de
projetos de obras de arte especiais metroferroviárias.
São abordados itens gerais que devem ser tratados
na elaboração e apresentação desses projetos, desde
a definição de soluções ao mínimo de padronização
desejável aos projetos até alguns aspectos particulares que levam à minimização de retrabalhos na
aprovação dos projetos junto aos órgãos contratantes.
Fig. 4.1

Ponte: obra de arte destinada a transpor
um curso d’água, como um rio, canal, braço
de mar, lagoa etc

Toda essa abordagem tem como base as experiências nos projetos contratados pela Rede Ferroviária
Federal (RFFSA) e pela Empresa de Engenharia Ferroviária (Engefer). A elas são agregadas as atualizações,
decorrentes da evolução das metodologias de cálculo, tecnologia dos materiais e processos construtivos,
vivenciadas na retomada da construção de ferrovias
pelo Governo Federal a partir de 2000, cuja gestão
mais direta dos projetos é atualmente feita pela Valec,
empresa vinculada ao Ministério dos Transportes.
Também é importante referenciar as contribuições das
produções técnicas sobre projetos de OAEs metroferroviárias dos engenheiros Sérgio Marques Ferreira de
Almeida e Bernardo Rocha para a formulação desses
conceitos e a formatação deste capítulo.
Nos projetos de OAEs, devem ser cumpridas as
prescrições das normas brasileiras em vigor, como a
NBR 6118 (ABNT, 2007), a NBR 7187 (ABNT, 2003a), a
NBR 6122 (ABNT, 2010a), a NBR 7189 (ABNT, 2008), a

Fig. 4.2 Pontilhão: obra de arte destinada a
transpor um curso d’água ou uma via com
um único vão de 10 m a 15 m

NBR 7188 (ABNT, 2013), a NBR 6123 (ABNT, 2009a) e a
NBR 8681 (ABNT, 2003b).
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Quando essas normas forem omissas sobre
determinados itens, poderão ser adotadas normas
estruturais estrangeiras, sendo as mais utilizadas:
Code-Modèle CEB-FIP pour les Structures en Béton;
Building Code Requirements for Reinforced Concrete
- ACI-318; e Deutsche Industrie-Normen (DIN).
No desenvolvimento de projetos de OAEs, são
sempre recomendadas a leitura e a consideração das
especificações da Valec, no caso das OAEs ferroviárias (Especificação de Projeto n° 80-EG-000A-11-0000
da Valec); da CBTU, no caso das OAEs metroviárias
(IT-216); e do DNIT, no caso das OAEs ferroviárias (ISF-

Fig. 4.3 Viaduto: obra de arte destinada a transpor
obstáculos não constituídos por água, ou
seja, vales, estradas etc.

-216 e ISF-223) e rodoviárias (ISF-214). Entretanto, não
sendo esses os órgãos contratantes, essas especificações adquirem caráter apenas indicativo e só devem ser
adotadas caso o cliente ou o edital de licitação/contrato
não possua exigências próprias, distintas dessas.

4.2 Elementos necessários ao projeto e 			
interfaces interdisciplinares
Inserido no projeto de uma ferrovia ou de um
sistema metroferroviário urbano, o projeto de
OAEs, como pontes, viadutos e passagens, deve ser
elaborado perpassando por um conjunto maior de
conhecimentos, não somente na área estrutural,
mas também nas interfaces com outras disciplinas,
como topografia, geometria de estradas, hidrologia e geotecnia, além de tecnologias de sistemas

Fig. 4.4 Passagem: obra de arte do tipo galeria, com
alas, constituída por uma ou várias células
(multicelular), que propicia o cruzamento
de duas vias ou serve de passagem de
pedestres ou animais

construtivos, materiais de construção e fundações. Pode-se dizer, portanto, que
se trata de um projeto multidisciplinar no âmbito da Engenharia Civil.
Dessa maneira, antes de conceber o projeto de uma OAE, é necessário ter disponível um conjunto de dados e informações de campo e de escritório. Esses elementos
podem ser divididos em topográficos, de via, geométricos e de gabaritos, hidrológicos e geotécnicos, e são apresentados sucintamente a seguir.

4.2.1 Elementos topográficos
Os elementos topográficos necessários para o projeto de uma OAE são obtidos por
meio de levantamentos de campo, e consistem da planta topográfica e do perfil
longitudinal da via e do terreno, nos quais devem estar incluídas informações
sobre o traçado, o greide e todos os elementos geométricos da via.
Para o desenvolvimento do projeto das OAEs, deve ser disponibilizado um desenho da região de cada uma delas com uma planta topográfica incluída, com curvas
de nível de metro em metro e em uma escala de ao menos 1:1.000 (o ideal seria
1:500). Além disso, a planta deve abranger uma largura de 100 m para cada lado do

capítulo 5
Projeto de superestrutura
da via permanente
5.1 Elementos componentes da superestrutura da via permanente
5.1.1 Sublastro
A camada superior da infraestrutura, chamada de sublastro, tem características
especiais levadas em conta na construção da superstrutura, e deve, por isso, ser
considerada como integrante desta. O sublastro tem as seguintes funções:
 aumentar a capacidade de suporte da plataforma, permitindo elevar a taxa de
trabalho no terreno ao serem transmitidas as cargas através do lastro, reduzindo, dessa forma, sua superfície de apoio e sua altura, com consequente
economia de material;
 evitar a penetração do lastro na plataforma;
 aumentar a resistência do leito à erosão e à penetração da água, concorrendo,
pois, para uma melhor drenagem da via;
 permitir relativa elasticidade ao apoio do lastro para que a via permanente não
seja excessivamente rígida.
O lastro é um material nobre, de grande consumo, caro e, às vezes, de difícil
obtenção, o que justifica a racionalização de seu uso.
Por sua vez, a construção do sublastro com material mais barato e encontrável
nas proximidades do local em que será empregado traz grande economia à superestrutura ferroviária, além de melhorar consideravelmente o padrão técnico da via
permanente e diminuir seu custo de manutenção.
O material a ser selecionado para o sublastro deve obedecer às seguintes especificações:
 índice de grupo (IG) igual a 0;
 limite de liquidez (LL) máximo de 35;
 índice de plasticidade (IP) máximo de 36;
 classificação pela tabela da Highway Research Board (HRB), grupo A;
 expansão máxima de 1%;
 índice de suporte Califórnia (CBR) mínimo de 30.
O sublastro deve ser compactado de modo a obter-se um peso específico aparente
correspondente a 100% do ensaio de Proctor Normal.
Se o material que satisfaça às especificações listadas não for encontrado nas
proximidades da ferrovia, pode-se adotar a solução de misturar, em usina de solos,
dois solos naturais ou um solo argiloso com areia ou agregado miúdo, desde que o
procedimento não aumente demasiadamente o custo do sublastro. Outra alternativa
é adotar um solo melhorado com cimento, seguindo as especificações pertinentes do
DNIT.
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Fig. 5.47 Diagrama de distribuição das pressões no lastro ou “bulbo” de distribuição de pressões segundo os
estudos de Talbot
Fonte: Brina (1979).

Em que:
Ph = pressão à profundidade h (kg/cm2);
Pm = pressão à superfície do lastro (kg/cm2);
h = altura de lastro (abaixo da face inferior do dormente até o sublastro).
Nessa expressão, h é obtido em cm, colocando-se Pm e Ph em kg/cm2. Por sua vez,
Pm tem o seguinte valor:
Pm =

P
b⋅c

(5.17)

Em que:
P = carga a ser considerada sobre o dormente;
b = largura do dormente;
c = distância de apoio no sentido longitudinal do dormente.
A dimensão c poderia ser considerada igual à metade do dormente, entretanto,
como a socaria (entende-se por socaria a vibração

P

P

C

C

energética do lastro sob o dormente) é feita com mais
intensidade sob cada trilho, numa faixa de aproximadamente 80 cm a 90 cm, para a bitola de 1,60 m, e 70
cm a 80 cm, para a bitola de 1,00 m, adota-se para c os
valores mencionados anteriormente (Fig. 5.48).
Em relação às diretrizes que estabelecem um parâmetro ou definição do ombro de lastro, adotam-se os
critérios estabelecidos pela Arema e pela ARTC:

Fig. 5.48 P é a carga a ser considerada sobre o
dormente, enquanto c é a distância de apoio
no sentido longitudinal do dormente
Fonte: Stopatto (1987).

capítulo 6
Projetos complementares
e orçamento
6.1

Projeto de sistemas
O projeto de sistemas possui três grandes grupos de especialização: eletrificação,
sinalização e telecomunicação, cada um com seus assuntos específicos, assim
classificados e definidos:
 eletrificação: abrange os assuntos referentes à produção, transformação e distribuição de energia elétrica, tração elétrica, instalações de suprimento de energia
elétrica e de iluminação de pátios, prédios e oficinas;
 sinalização: abrange os assuntos referentes a todas as instalações de sinalização
ferroviária, compreendendo suprimento em baixa tensão, aparelhos de bastão
piloto (staff), sinalização de pátios, bloqueio automático entre estações, sinal de
cabine de maquinista, controle de velocidade de trens, controle centralizado de
tráfego, proteção de passagens em nível e sinalização auxiliar (placas de via);
 telecomunicação: abrange os assuntos referentes a todas as instalações destinadas a telecomunicações a curta e longa distância, inclusive equipamentos,
sistemas irradiantes e linhas físicas para transmissão telefônica, telegráfica e
de dados, com exceção dos equipamentos e linhas próprios e exclusivos dos
serviços de sinalização.

6.1.1 Eletrificação
Histórico
Em 1835, Thomas Davenport, nos Estados Unidos, ensaiou o emprego de baterias
na movimentação de veículos. Davidson, em 1842, também por meio de baterias
elétricas, tentou fabricar uma locomotiva para a Ferrovia Edinburg-Glasgow.
No entanto, só em 1879 a Siemens & Halke, na feira de Berlim, demonstrou de
modo prático a maneira de coletar corrente a 160 V, num tubo de cobre, para alimentar motores de tração. Seu criador foi o engenheiro alemão Werner von Siemens.
Nesse período, a eletricidade já era utilizada na iluminação e nas indústrias e empregada nas estradas de ferro. A França foi o primeiro país europeu a utilizar a nova
força motriz, e a Suíça, o segundo, eletrificando 40 km de linhas em 1898. Seguiram-se várias aplicações na Itália, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, de modo que, ao
se encerrar o século, alguns trechos ferroviários e linhas de carris urbanos já funcionavam com a tração elétrica prestando serviços comerciais.
A tração elétrica não demorou muito a ser introduzida no Brasil, pois, em setembro de 1898, foi inaugurada a eletrificação na Estrada de Ferro da Tijuca, uma linha
de bonde entre a Usina e o Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A seguir, vieram a
E. F. Corcovado, em 1910, a E. F. Morro Velho, em Belo Horizonte, em 1914, o ramal
Férreo Campineiro, em 1920, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a primeira
de grande expressão comercial, em 1922, a E. F. Campos do Jordão, em 1924, a E. F.
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Tab. 6.1 Portaria n° 545, de 11 de junho de 2012
Itens relativos à administração da obra
A - Administração central
B - Administração local
C - Custos financeiros
D - Riscos
E - Seguros e garantias contratuais

% sobre PV

% sobre CD

2,97% do PV
2,83% do PV
1,38% sobre (PV - Lucro operacional)
0,5% sobre CD
(2,5% a.a. sobre 5% do PV)
Subtotal 1

2,97
2,83
1,28
0,39
0,25
7,72

3,76
3,59
1,62
0,50
0,32
9,79

7,2% do PV
Subtotal 2

7,20
7,20

9,12
9,12

Subtotal 3

0,65
3,00
2,50
6,15

0,82
3,80
3,17
7,79

Total

21,07

26,70

Lucro
F - Lucro operacional

Tributos
G - PIS
H - COFINS
I - ISSQN

0,65% do PV
3,00% do PV
2,50% do PV

BDI com tributos (%)

PV = preço de venda
CD = custo direto
SELIC (Dez/2011) = 11,0% a.a.
Taxa média anual de inflação = 6,18% (últimos 12 meses)
CF = ((1 + SELIC)1/12 × (1 + INFL)1/12 – 1) 1,38%
Seguros e garantias = 2,5% a.a. sobre 5% do PV – Prazo médio = 2 anos
OBS.: o percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. O valor real do ISSQN a ser adotado
nos orçamentos dos projetos aprovados pelo DNIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados
na área de influência das obras.
Fonte: DOU (2012).

entre o valor contratado e aquele realizado, varia-se o pagamento de custos (indiretos) que nada têm a ver com essa variação física.
É discutível se algumas parcelas, tais como o risco ou a administração local, podem
ser consideradas como uma constante para todas as obras, pois serviços perto de
centros urbanos podem ter custos de administração bem menores em relação àqueles realizados em áreas mais remotas. Identicamente, atividades como produção de
dormentes de concreto ou de aduelas para bueiros pré-moldados não sofrem influência
de chuvas, ao contrário de serviços de terraplenagem. Outro exemplo referente ao fator
“risco” é a influência das chuvas nos serviços de terraplenagem em regiões de baixa ou
alta precipitação pluviométrica (interior do Nordeste e Amazônia, respectivamente),
podendo os dias trabalháveis por ano cair até mais de 50% de uma região para a outra.
A comissão criada pelo DNIT sugeriu, acertadamente, a retirada da administração
local do cálculo do BDI, bem como de sua remuneração específica, mas essa proposição ainda não foi acatada, como se pode ver no cálculo do BDI na Portaria n° 545
(Tab. 6.1).
Esse cálculo é muito delicado, pois cada empresa tem suas particularidades, o
que justifica a existência de fortes variações de preço entre as várias concorrentes
de um serviço.
Como exemplos dessas particularidades, algumas empresas têm programas de
capacitação tecnológica para os profissionais de seu quadro permanente, enquanto
outras possuem sistemáticas de benefícios sociais particulares e de distribuição de
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Origem e princípio básico da relação de contato roda-trilho
A utilização de guias para as rodas dos carros vem do tempo dos romanos, tendo
sido encontrados vestígios de sulcos em rocha em antigas estradas abertas no início
da era cristã. Em algumas minas de carvão da Europa, já havia, no século XVI,
pequenos carros ou vagonetes com rodas com flanges de madeira deslizando sobre
trilhos também de madeira, movimentados por animais.
Por volta de 1630, foram aperfeiçoados os vagonetes nas minas inglesas de New

Castle, e no início do século XVIII começaram a ser utilizadas chapas de ferro para o
revestimento dos trilhos de madeira. Em 1766, foram fabricados os primeiros trilhos
de ferro fundido para as linhas nas minas de carvão, sendo assentados sobre peças
de madeira dispostas longitudinalmente. Somente em 1820 foi inventado o trilho de
duplo boleto, de ferro, e posteriormente o trilho Vignole, que leva o nome de seu inventor, sendo composto de boleto (cabeça), alma (nervura central) e patim (base plana).
Os trilhos, o item mais importante da via, constituem a superfície de rolamento e
guiam as rodas dos trens, recebendo os maiores esforços e desgastes (Fig. 7.1).
Diferentemente dos outros meios de transporte, o sistema ferroviário se caracteriza pelo trajeto do veículo ser fixado por trilhos, possuindo, assim, mobilidade
exclusivamente linear. Essa falta de liberdade de direção constitui, ao final, um dos
pontos mais importantes de segurança e eficiência da ferrovia, porém exige alto grau
de normalização para que sejam garantidos o funcionamento e a intercambiabilidade entre os diversos elementos do sistema.
As rodas são solidárias ao eixo, não permitindo movimento relativo e gerando, em
contrapartida, escorregamento entre elas e os trilhos quando o trem descreve uma
trajetória curvilínea. Por sua vez, o friso das rodas mantém o trem sobre os trilhos,
evitando um deslocamento lateral que provoque descarrilamento.
Além disso, as rodas possuem superfície de rolamento com configuração cônica,
em conjunto com os trilhos, que, por sua vez, são assentados com inclinação para o
centro da via, tendo duas principais funções:


centralizar o veículo sobre a via toda vez que

seu centro de gravidade se deslocar para o lado,
poupando o desgaste lateral dos trilhos e dos frisos
das rodas;


atenuar o efeito de escorregamento das rodas

nas curvas, pois a circunferência de contato da roda
externa torna-se ligeiramente maior que a da roda
interna em função do deslocamento provocado pela
Fig. 7.1 Rodas de aço sobre trilhos: princípio básico do
transporte ferroviário

força centrífuga e da folga de bitola na via.
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English Electric em 1938, e a primeira ferrovia a implantar um programa efetivo de
dieselização foi a E. F. Central do Brasil, a partir de 1943. Desde então, todas as demais
ferrovias brasileiras seguiram esse mesmo processo.
O processo de evolução tecnológica das ferrovias foi sempre contínuo, não apenas
na área de material rodante, mas em todos os setores, levando também ao desenvolvimento da indústria ferroviária nacional.
No que se refere ao material rodante, duas importantes instituições se destacaram no esforço de sua
normalização, a Association of American Railroads
(AAR), na América do Norte, e a Union Internationale
des Chemins de fer (UIC), na Europa.
No restante do mundo, as ferrovias tendem a
seguir uma ou outra corrente tecnológica, independentemente da bitola adotada. No caso brasileiro, a
tendência à corrente tecnológica americana foi se
Fig. 7.2 Locomotivas elétricas de cremalheira da MRS
no pátio de Paranapiacaba, em Santo André
(SP)

7.3

tornando gradualmente visível ao longo do século XX,
sendo absoluta atualmente, apesar da adoção da bitola
larga em métrica em vez da bitola normal de 1.435 mm.

Principais diferenças entre as correntes tecnológicas atuais
As ferrovias europeias sempre tiveram como principal função o transporte de
passageiros, com trens mais leves e rápidos sobre linhas de melhores condições
geométricas e de conservação. Dessa forma, adotaram por muitas décadas carros
de passageiros e vagões de carga mais leves equipados com apenas dois eixos ou
rodeiros (Fig. 7.3).
Os carros de passageiros, em sua maioria, a partir do século XX passaram a ser

equipados com truques de dois ou três eixos, mas a frota de vagões de carga teve
uma evolução bem mais lenta, e somente nas últimas décadas foram adotados os
truques em praticamente todos os novos veículos fabricados, mas, mesmo assim,
mantendo-se a carga por eixo máxima na faixa de 20 t.
Até hoje, na Europa, utiliza-se o sistema de engate manual de gancho e para-choques, exceto em sistemas restritos de trens
urbanos ou de grande velocidade, ou ainda em curtas
ferrovias de transporte cativo de carga pesada.
O sistema de engate manual de gancho e para-choques adotado na Europa e em vários países, em
que o gancho recebe o esforço de tração, e os para-choques laterais, o esforço de compressão, definiu
a estrutura básica do material rodante de estilo
europeu, segundo as normas da UIC, com uma viga
central e duas vigas auxiliares laterais, interligadas
Fig. 7.3 Antigo vagão da E. F. Santos a Jundiaí, de
estilo europeu, com dois eixos, utilizado em
São Paulo até a década de 1960
Foto: Carlheinz Hahmann.

por transversinas rigidamente fixadas.
No caso americano, em que, desde o início, as
ferrovias avançaram em direção ao Oeste, com a
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Quadro 7.1 Principais rodagens de locomotiva a vapor
Esquema de rodas¹
Classificação Whyte
oO

oOo

ooO

ooOo

OO
oOO
oOOo
ooOO
OOoo
ooOOo
ooOOoo
OOO
OOOoo
oOOO
ooOOO
oOOOo
oOOOoo
ooOOOo
ooOOOoo
OOOO
oOOOO
ooOOOO
oOOOOo
ooOOOOo
oOOOOoo
ooOOOOoo
OOOOO
oOOOOO
oOOOOOo
oOOOOOoo
ooOOOOOo
ooOOOOO
OOOOOO
oOOOOOO
oOOOOOOo
oOOOOOOoo
ooOOOOOO
ooOOOOOOo
ooOOOOOOoo
OOO OOO
OOOO OOOO

Nome

2-2-0

Planeta

2-2-2

Jenny Lind

4-2-0

Crampton

4-2-2

Single driver

0-4-0

Four wheeled switcher

2-4-0

Four wheeler

2-4-2

Columbia

4-4-0

American

0-4-4

Fourney 4-Coupled

4-4-2

Atlantic

4-4-4

Reading

0-6-0

Bourbonais

0-6-4

Fourney 6-Coupled

2-6-0

Mogul

4-6-0

Ten wheeler

2-6-2

Prairie

2-6-4

Adriatic

4-6-2

Pacific

4-6-4

Hudson (ou Baltic)

0-8-0

Eight coupler

2-8-0

Consolidation

4-8-0

Twelve wheeler

2-8-2

Mikado

4-8-2

Mountain

2-8-4

Berkshire

4-8-4

Confederation

0-10-0

Ten coupler

2-10-0

Decapod

2-10-2

Santa Fé

2-10-4

Texas

4-10-2

Overland

4-10-0

Mastodon

0-12-0

-

2-12-0

Centipede

2-12-2

Javanica

2-12-4

-

4-12-0

-

4-12-2

Union Pacific

4-12-4

-

0-6+6-0

Mallet

0-8+8-0

Mallet

Nota: a anotação provém do número de rodas no sistema inglês (ou de eixos no sistema continental)
em cada grupo: rodas-guias, rodas motrizes e rodas portantes. É adicionado o sufixo “T” à anotação
para indicar que uma locomotiva tem tanques laterais (por exemplo, 0-6-2T), ou “ST”, para indicar que o
tanque tem forma de sela, envolvendo a caldeira (0-6-2ST).
¹o = rodas-guias (frente); O = rodas motrizes; o = rodas portantes (traseiras).
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Noções gerais sobre a manutenção da via férrea
A manutenção começa muito antes do dia da primeira pane (parada de emergência)
de uma máquina. De fato, ela começa desde sua concepção, predeterminando-se a sua mantenabilidade (aptidão de ser conservada), a sua confiabilidade e sua
disponibilidade (aptidão de ser “operacional”) e sua durabilidade (duração de vida
prevista) (Monchy, 1989, p. 3).

Este capítulo pretende mostrar a complexidade do programa de manutenção da
via férrea, considerada aqui como a superestrutura ferroviária, que alguns autores
propõem como parte do pavimento ferroviário.
Pode-se dizer que a superestrutura é formada por várias camadas: trilhos, fixações, dormentes e lastro e sublastro. Cada camada é constituída de materiais com
propriedades e funções diversas, e todas formam um conjunto com a função de
suportar o tráfego de trens, promovendo a absorção e a distribuição dos esforços
gerados e mantendo, pelo maior tempo possível, a integridade de seus componentes
e da geometria da via.

8.1.1 Definição de manutenção
Adotamos a definição dada pela TB 116 (ABNT, 1994a), que diz que manutenção são
“todas as ações necessárias para que um item seja conservado ou restaurado de modo a
poder permanecer de acordo com uma condição especificada” (Branco Filho, 1996).
A ABNT define ainda os conceitos de defeito e falha, importantes para o entendimento da manutenção. São considerados defeitos as "ocorrências nos equipamentos
que não impedem seu funcionamento, todavia possam, a curto ou longo prazo, acarretar sua indisponibilidade" (Branco Filho, 1996). Já as falhas são as "ocorrências nos
equipamentos que impedem seu funcionamento" (Branco Filho, 1996).
Como se vê, os conceitos básicos são bastante claros, mas flexíveis, uma vez que
podem se adaptar à condição esperada de funcionamento de um equipamento. Assim,
tome-se um exemplo ferroviário para exemplificar falha e defeito. Numa via montada
com dormentes de concreto em que alguns deles estão fissurados, o conceito de defeito
se aplicaria imediatamente, enquanto o de falha dependeria da quantidade e concentração dos dormentes fissurados, o que impediria a passagem segura de trens.

Tipos de manutenção
Além das definições dadas anteriormente, deve-se considerar o tipo de manutenção a adotar para uma via férrea, que transcende a terminologia usada sem,
claro, menosprezá-la. Comumente a manutenção é subdividida em manutenção
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As Figs. 8.4 e 8.5 apresentam oficinas de material rodante.

Fig. 8.4 Moderna oficina de locomotivas da E. F. Carajás, em São Luís (MA)

Fig. 8.5 Típica oficina particular prestando serviços de manutenção terceirizada de vagões para uma ferrovia

