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INTRODUÇÃO: 
Redes ferroviárias apresentam um 

complexo sistema de manutenção, estando 

sujeitas à ação de diversos fatores geográficos. 

A partir da adoção do SIG (Sistema de 

Informação Geográfica) é possível oferecer 

uma nova perspectiva para análise da 

infraestrutura ferroviária, viabilizando a 

obtenção de um processo mais simples que 

otimize o poder de tomada de decisões 

estratégicas para gerenciamento do sistema 

ferroviário brasileiro (GULER, 2012). Este 

trabalho contempla um estudo de caso, sobre 

o qual objetivou-se utilizar SIG para associar o 

grau de contaminação do lastro ferroviário da 

Estrada de Ferro Vitória Minas aos agentes 

geográficos da região, enfatizando possíveis 

soluções que possam ser empregadas para 

atenuar os impactos causados pela 

degradação do material granular. 

 

 

OBJETIVOS: 

 O estudo tem como objetivo analisar a 

contaminação do lastro ferroviário da Estrada 

de Ferro Vitória Minas (EFVM) partindo de uma 

coleta prévia de amostras nas duas linhas 

férreas e de uma perspectiva espacial obtida 

pelo geoprocessamento de todos os entes, 

relacionando seus atributos, como a 

localização e a natureza de todas as 

instalações e ativos. Um dos objetivos 

específicos é elaborar uma base de dados do 

sistema ferroviário, vinculado a um SIG, 

possibilitando analisar as condições da via, 

podendo realizar uma associação entre o grau 

de contaminação um determinado segmento e 

as características do relevo local, 

estabelecendo assim uma relação entre estas 

variáveis que possam contribuir com o 

gerenciamento de manutenção. 
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METODOLOGIA: 
A Estrada de Ferro Vitória Minas está 

em operação desde a década de 70, sendo 

submetida à contaminação dos leitos por 

partículas de minério de ferro. O grau de 

contaminação pode ser influenciado pela 

topografia local, pela incidência de curvas 

sinuosas no trajeto e pela acessibilidade de um 

determinado trecho etc..  

A pesquisa foi desenvolvida em várias 

etapas. A primeira delas contemplou a coleta 

de dados obtidos por um levantamento de 

campo executado pela Zetica Rail, uma 

empresa britânica contratada pela VALE para 

conduzir uma inspeção RASC do principal 

corredor da Estrada de Ferro Vitória Minas – 

EFVM (cfr. Figura 1). O objetivo da inspeção foi 

providenciar uma visão geral sobre o estado da 

malha ferroviária estudada. Posteriormente, os 

dados foram processados visando torná-los 

compatíveis à leitura do software empregado 

para execução do estudo. 

Figura 1 - Trechos da linha férrea estudados 

Os resultados provenientes da inspeção 

RASC ® foram sintetizados em uma série de 

métricas da malha ferroviária, obtidas a partir 

das informações obtidas pela interpretação das 

camadas, modelagem da contaminação do 

lastro e interpretação das imagens obtidas 

pelas câmeras durante a varredura linear. O 

índice de contaminação utilizado para análise 

seguiu a classificação proposta por Selig e 

Waters (1994) apresentado na Tabela 1. 

 

 
Tabela 1 - Exemplo de métrica obtida pela inspeção RASC 

 

A segunda etapa foi a digitalização dos 

dados no QGIS. Este software é Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), de licença 

pública, disponível em plataformas Windows, 

Mac e Linux. Sua interface intuitiva, possibilita 

ao usuário, inserir e analisar dados 

geoespaciais, criar mapas partindo de layers 

vetoriais etc.. Estas características foram 

decisivas na escolha do programa para o 

estudo de caso na EFVM. Para este estudo, 

foram adicionados plugins de mapas 

complementares visando relacionar a base 

cartográfica, com os dados da planilha da 

inspeção. 

O sistema foi estruturado para realizar 

análise qualitativa proveniente da associação 

dos mapas temáticos com os índices de 

contaminação em cada ponto visando 

relacionar as características geográficas locais 

e os valores levantados pela inspeção RASC. 

Outros indicadores (BDM, TDI, SMI, etc.) foram 

incluídos no estudo para uma melhor 

associação. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 
Os resultados da inspeção RASC 

foram resumidos em uma série de métricas 

da via, elaboradas a partir das informações 

obtidas da interpretação das profundidades 
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das camadas, contaminação modelada do 

lastro, interpretação das imagens das 

câmeras de varredura linear e do laser 

scaner. 

Cada métrica reporta um aspecto 

diferente da condição da via como 

contaminação do lastro, rugosidade e 

espessura da camada, probabilidade de 

umidade, o que juntos realçam as seções 

da via que necessitam prioritariamente de 

a ação corretiva. 

Quantos aos resultados coletados na 

inspeção RASC referentes ao BFI (cfr. 

Figura 2) nota-se uma cobertura excelente 

da ferrovia, sendo que, apenas 1,4% do 

trecho não pode ser analisado em virtude 

de interferências eletromagnéticas ou 

obstruções gerais. Deste modo, têm-se que 

19% da via foi classificada com um alto 

índice de contaminação e 45% como 

moderadamente contaminada (cfr. Figura 2 

e Tabela 2.) 

 

Tabela 2: Classificação visual do BFI 

 

 Em relação à contaminação nos 

ombros, foram extraídos dados partindo de 

duas faixas de profundidade. Para uma 

profundidade de 350 mm do topo do 

dormente, obteve-se 71% da via 

classificada como limpa. Este valor diminui 

para 35% quando medido entre 150 - 350 

mm. 

 

 
Figura 2: Vista detalhada do BFI no canal central, separado  por 

KM 
 

Analisando a Linha Férrea I, 

apresentada na Figura 3, nota-se a 

presença de um lastro consideravelmente 

contaminado por toda a extensão da via. 

Tal fato já era esperado considerando o 

carregamento de ferro movimentado pelos 

trens que utilizam esta malha ferroviária, 

fato que contribui para um processo de 

contaminação mais acelerado. Também é 

interessante levantar o fato de que os 

segmentos mais próximos aos centros 

urbanos, como Governador Valadares, 

estão em melhores condições. 

Figura 3: Mapeamento da Linha Férrea I de acordo com o BFI 
 

A Linha Férrea II apresenta 

comportamento similar à Linha Férrea I, 

porém com maior degradação do lastro na 

extremidade direita da via. Tal fato pode ser 
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atribuído por uma suposta maior utilização 

deste segmento para o transporte de carga 

e, também, por influência do relevo. O 

estado do eixo, em melhor condição, 

localiza-se na região de Governador 

Valadares. Esta situação, quando 

comparado ao da Linha Férrea I, indica 

uma possível substituição recente de 

materiais granulares. Verifique os 

resultados apresentados na Figura 4. 

 

 
Figura 4: Mapeamento da Linha Férrea II de acordo com o BFII 

 

 A análise topográfica do trecho 

estudado revela que o segmento, de forma 

geral, não está submetido a altas 

declividades. As duas linhas férreas estão 

situadas em região com altitudes variando 

de 140 a 300 metros. É importante ressaltar 

que, em alguns segmentos da ferrovia, 

nota-se a influência da topografia no grau 

de contaminação do lastro indicando que, 

em regiões com uma maior declividade, há 

a presença de um material granular mais 

contaminado (cfr. a figuras 5). 

 

 
Figura 5: Exemplo de superfície de baixa declividade e baixa 

contaminação de lastro 

 

 
Figura 6: Exemplo de superfície de alta declividade e alta 

contaminação de lastro 

 

Na extremidade leste da linha férrea, 

nota-se a presença de um lastro com maior 

grau de contaminação. Trata-se de uma 

região com declividade mais acentuada e 

relativamente distante dos grandes centros 

urbanos. Neste trecho final, não há curvas 

muito sinuosas (cfr. a figuras 6). Cabe 

ressaltar que, em regiões mais planas, 

observa-se uma melhora na qualidade do 

lastro. 

No município de Governador 

Valadares, a espessura do lastro encontra-

se bastante reduzida induzindo a 

conclusão que o material empregado em 

suas proximidades é relativamente antigo. 

No entanto, observa-se um lastro de baixa 

contaminação na malha ferroviária próxima 

ao município, o que pode demonstrar o 
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processo de manutenção do lastro, além do 

relevo relativamente plano. 

 

COMENTÁRIOS FINAIS 

Os resultados obtidos permitiram 

avaliar, de maneira integrada, o 

desenvolvimento, o monitoramento e as 

necessidades de intervenção na via 

permanente, visando a gestão da rede 

ferroviária. Um SIG voltado para a gestão 

de lastro e sublastro, permite: 

 classificar os dados estruturais do 

lastro e sublastro, ambientais e 

operacionais; 

 realizar procedimentos para 

equalizar as informações, de modo 

a serem comparáveis e analisáveis 

dentro de uma mesma escala; 

 georreferenciar as informações, 

com a geração de mapas e outros 

produtos cartográficos, de acordo 

com as necessidades do gestor e 

 estruturar formas para manutenção  

do sistema (FERBRITAS, 2012). 
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