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RESUMO

A via permanente tem como finalidade receber e distribuir as forças exercidas pelas cargas no fluxo constante de trens, ela é constituída pela 
infraestrutura (subleito, sublastro, lastro) e superestrutura (Dormentes, trilhos, fixações). Os esforços exercidos e condições ambientais são os 
principais fatores que atuam sobre a via e são capazes de ocasionar degradação da linha férrea. A correção geométrica tem a função de executar 
a manutenção da via por meio de equipamentos mecanizados, dentre eles a Socadora Niveladora e Alinhadora de Via e a Reguladora de Lastro, 
ambas retiram anomalias da via como: Empeno, torção, desnivelamento longitudinal e transversal, superelevação. Pode-se classificar esta 
pesquisa quanto sua finalidade exploratória, pois foram apuradas informações sobre o processo de correção geométrica da empresa MRS 
Logística S.A.; e descritiva, visto que foram apresentados os conceitos e características dos defeitos de via e as análises realizadas pelos 
equipamentos que auxiliam no processo de correção geométrica. Quanto à metodologia aplicada na pesquisa, pode ser classificada como 
comparativa. Esta opção se justifica porque o método escolhido permite comparações de parâmetros pré-definidos de tolerância com os defeitos 
a fim de identificar como é desenvolvido o trabalho de correção geométrica da via, desde a constatação do defeito até a verificação do serviço 
realizado e como são apresentados os resultados através de gráficos para análise da qualidade e o processo de melhoria. A abordagem direta 
extensiva apresenta técnicas de pesquisa no trecho do estado de Minas Gerais na coordenação de Brumadinho, que com a detecção das 
anomalias com o trackSTAR teve-se a necessidade de manutenção, corrigindo-se a via permanente e logo após a execução do serviço  e a 
conferência da retirada do defeito com o CAV (correção automática de geometria de via), instalado na socadora. A constatação do defeito é 
realizada através do veículo de inspeção da via denominado TrackSTAR e o pelo CAV (correção automática de geometria de via) instalado na 
Socadora Niveladora e Alinhadora de Via tem a função de determinar geometricamente os parâmetros corretos para a socaria. Logo após a 
inspeção do TrackSTAR é gerado um relatório que apresenta defeitos de alargamento e estreitamento de bitola, empeno, torção, desnivelamento 
transversal e longitudinal, alinhamento e superelevação, tendo como base a tabela (FRA/TC Track Safety Standards) a segurança da operação de 
trens de modo a evitar a existência de desvios, esforços acima do calculado na via e até descarrilamentos. A verificação do diagnóstico 
apresentado, se acima da tolerância é considerado manutenção corretiva. Se até o momento não ultrapassar os limites de tolerância, mas estiver 
no limite de manutenção, que indica o parâmetro de segurança do defeito, é conceituado como manutenção preventiva. Com base nesses dados 
as anomalias são repassadas para o PCM de Via (Planejamento e controle da manutenção da via), que programam por meio do plano das 52 
semanas e planos trimestrais de preventivas e corretivas que é encaminhado para a Coordenação de Equipamentos de Via que executa o serviço, 
neste caso com a Socadora Niveladora e Alinhadora de Via, que por meio do CAV efetua a medição da via no quilômetro da anomalia, antes e 
após a socaria. Logo após a execução do serviço os resultados da qualidade da via permanente são excelentes. Com base no estudo realizado é 
possível concluir que os equipamentos de correção geométrica possuem um papel importante para a conservação da via permanente, de forma 
que mantém os altos padrões de segurança e qualidade da MRS Logística S.A. para que a malha esteja em plenas condições de tráfego.
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