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RESUMO

Historicamente a malha ferroviária foi utilizada para atendimento ao modelo econômico agroexportador no Brasil, embora, a partir da segunda 
metade do século XX, advindo de políticas equivocadas, o modal rodoviário tenha ganhado espaço  em detrimento redução da malha 
ferroviária .Nos últimos anos desponta  novo despertar para o sistema ferroviário. O resultado da evolução deste setor é verificável pelo grande 
crescimento da produção ferroviária. Resultados de estudos e pesquisam mostram que a região norte do país deverá absorver significativo 
volume de cargas atualmente transportado pelas principais rodovias, especialmente commodities agrícolas e minerais. De acordo com a 
Secretaria de Política Nacional de Transportes/MT, a Ferrovia Norte – Sul prevê conexões  de modo a interligar as cinco regiões do país e acima de 
tudo,  possibilitar com logística, a ocupação econômica e social da extensa região do cerrado brasileiro fortalecendo a infraestrutura de 
transporte necessária ao escoamento da sua produção agropecuária e agroindustrial. Nesta perspectiva de efetividade nas construções de 
sistemas ferroviários,  e pela ausência na literatura de bibliografia específica  para o setor de plataformas ferroviárias, busca-se ampliar 
conhecimentos técnicos e científicos, viabilizando a  qualificação deste transporte, tanto de cargas, quanto de passageiros. Por conseguinte esta 
pesquisa  buscou responder; em que medida os criterios, parâmetros e estudos geológicos, de aceitabilidade de solos tropicais finos utilizados 
para construção de rodovias balizam e direcionam,  os rumos de infraestrutura e de construção de plataformas ferroviárias? Para tal objetivou-se 
compreender parâmetros laboratoriais, a respeito do comportamento das diferentes camadas do pavimento ferroviário, quando submetido aos 
esforços, levando em consideração as características dos solos finos encontrados na região norte e nordeste do Brasil.Ou seja, parametrizar os 
comportamentos e absorções de cargas, diante dos inúmeros tipos de solos e camadas.A partir da revisão bibliográfica, observação e do 
empirismo foi possível reconhecer que parte dos parâmetros geológicos utilizados para construção de rodovias são também favoráveis para 
infraestrutura ferroviária. Os parâmetros  laboratoriais e estudos rodoviários  conhecidos, balizaram e direcionaram, até então, todos os rumos, 
que a infraestrutura ferroviária seguiu, respeitando fielmente os índices e limites de liquidez ,de plasticidade e do índice de suporte Califórnia CBR, 
como balizador para aprovação ou rejeição de solos para plataformas rodo ferroviárias. Os resultados desta pesquisa apontam para aceitabilidade 
dos parâmetros de limites de liquidez e plasticidade, utilizados na construção rodoviária, como critérios para plataforma ferroviária.No entanto, o 
índice de suporte Califórnia CBR, não atende aos propósitos construtivos, devido principalmente a  realidade local, ou seja; inexistência de desgelo 
e neve no norte e nordeste Brasileiro. Portanto, pelos resultados obtidos, o CBR das amostras não possui correlação linear com as densidades 
máximas obtidas no ensaio de compactação. Este fato indica que, outros fatores característicos do material de solo fino, tais como,  atrito interno 
dos grãos, granulométrica e a plasticidade, influenciam diretamente no comportamento estrutural quando submetidos às tensões e esforços.
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