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RESENHA 
Este trabalho apresenta as melhorias realizadas na linha 3-vermelha com os os processos 
de substituição do lastro de pedra britada e do terceiro trilho. O objetivo destas melhorias é o 
de preparar a linha 3-vermelha para as novas demandas projetadas de passageiros e 
cargas em função da implantação de sistemas que possibilitarão um intervalo entre trens 
(headway) menor, e assim impactando diretamente no número de passageiros 
transportados por carro, e de sistema de ar-condicionado nos trens, aumentando o conforto 
dos usuários. 
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INTRODUÇÃO 
A rede de metrô na cidade de São Paulo tem 74 km, 62 estações e transporta diariamente 
4,5 milhões de usuários (média dos dias úteis). A linha 3–vermelha, que liga a região leste 
da cidade a região oeste, tem 22 km de extensão, 18 estações e transporta diariamente 1,5 
milhões de usuários (média dos dias úteis), com um intervalo médio entre trens de 105 
segundos no horário de pico. Assim, a linha 3-vermelha possui uma característica marcante, 
o transporte pendular, ou seja, a maioria dos usuários acessa o sistema nas estações que 
se encontram no extremo leste (Itaquera, Arthur Alvim e Patriarca) e fazem a viagem até as 
estações mais centrais da linha (Praça da Sé, Anhangabaú e República, no centro da cidade 
de São Paulo), levando a uma lotação de até 12 passageiros por m2 nos carros desta linha. 
Por sua vez, na linha 1-azul existe a ocorrência de sobe-e-desce com uma frequência que 
não leva a lotações como as observadas na linha 3-vermelha.  
 
A expansão da rede de metrô e as melhorias implementadas no sistema oferecem à 
população da região metropolitana de São Paulo a possibilidade da troca do transporte 
individual pelo coletivo, em níveis de conforto e velocidade aceitáveis e, em algumas 
situações, com velocidade superior a do transporte individual. 
 
A instalação de ar condicionado nas composições que circulam na linha 3-vermelha, e a 
modernização do sistema de sinalização, que possibilitará um intervalo entre trens menor do 
que o ofertado atualmente, impõe maiores solicitações no sistema de alimentação elétrica e 
na via permanente, assim como no material rodante. Olhando para estas novas solicitações, 
o Metrô SP estabeleceu ações estratégicas para que o sistema continue operando sem que 
o usuário sinta qualquer impacto, e ainda assim possa dar prosseguimento a implantação 
destas melhorias. Este trabalho apresentará os processos de substituição da pedra britada, 
que serve como lastro, na linha 3-vermelha e a substituição do terceiro trilho da mesma 
linha.  
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
 
A linha 3-vermelha tem, em 2/3 de sua extensão, a via lastreada em pedra britada. Esta 
brita, como qualquer componente que sofre desgaste, necessita ser substituída ao final de 
sua vida útil. Considerando o aumento da carga acumulada na via, devido à instalação do 
sistema de ar condicionado, e consequente aumento do peso do metrocarro, e o aumento 
da frequência de trens, devido à modernização do sistema de sinalização, iniciou-se um 
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processo de substituição de toda a brita instalada para que a operação do sistema possa 
atender ao planejamento diário estabelecido de viagens e tenha a infraestrutura necessária 
já estabelecida. Este processo envolve a substituição de aproximadamente 55.000 m3 
(77.000 ton.) de pedra britada, ao longo de 28.000 m de vias, 3400 dormentes de concreto, 
implantação de 600 dormentes poliméricos em região de AMV e substituição de 30.000 
elementos de fixação.  
 
O lastro pode ser chamado de leito de lastro, e consiste em uma camada de agregado 
britado graúdo que, devido a sua resistência ao cisalhamento interno, e resistência à fricção 
entre as partículas é capaz de suportar compressão e o já citado cisalhamento, porém não 
suporta tensões de tração. Assim, a sua resistência vertical pode ser considerada como 
adequada para servir como base para uma via permanente. A resistência ao cisalhamento é 
definida pela forma da partícula, graduação e extensão da compactação do lastro. 
 
As funções do lastro, como base para a via permanente devem ser: transmissão e 
distribuição de cargas aplicadas à superestrutura e infraestrutura da via; elasticidade e 
absorção dos impactos graças à fricção entre as partículas; drenagem da água através dos 
vazios entre as partículas; resistência lateral; manutenção da geometria da via e atenuação 
do ruído provocado pela passagem dos trens. 
 
O lastro, desta forma, é utilizado como suporte para os dormentes, que por sua vez 
suportam os trilhos aonde circulam os trens do metrô na linha 3-vermelha, conforme Figura 
1. Este lastro já completou, em alguns trechos de via, 30 anos de vida e, pela ação da 
circulação dos trens e das cargas aplicadas ao lastro, a sua capacidade de suporte foi 
perdida e a necessidade de substituição deve ser considerada.  

 
Figura 1 - Seção Típica de Via em Lastro. 

 
O lastro deve resistir, principalmente, aos efeitos de atrito e impacto, bem como aos efeitos 
atmosféricos, uma vez que, tradicionalmente, as vias instaladas em lastro estão a céu 
aberto. O princípio básico de utilização do lastro como suporte dos dormentes e trilhos é que 
a forma de cada uma das britas propicia um travamento, devido às arestas de cada uma 
destas.  
 
A via em lastro não é uma estrutura rígida, ela é semirrígida e, portanto, movimenta-se em 
função da circulação dos trens, movimentação natural do solo e variações de temperatura, 
causando o atrito entre as pedras. Este atrito provoca o desgaste destas pedras, fazendo 
com que o lastro perca a sua capacidade de travamento e não seja mais uma condição de 
suporte adequada para os dormentes e trilhos, uma vez que as arestas tornam-se 
arredondadas e a condição de travamento deixa de existir. 
 
Além do atrito causado pela movimentação natural da via em função de temperatura e 
passagem de trens, existe, também, a acomodação deste lastro. Esta acomodação muda as 
características geométricas de alinhamento e nivelamento da via e ações de manutenção 
devem ser tomadas. A ação de manutenção básica é o de socaria da via, com auxílio de 
equipamentos de precisão que indicam a posição correta da via em função do projeto 



geométrico definido no momento da implantação da via. Se, por um lado, a ação de 
manutenção é necessária para que a via esteja em sua posição original de projeto e, assim, 
a circulação de trens não seja prejudicada, por outro lado esta ação contribui para o 
desgaste do lastro. Assim, a movimentação natural da via e as ações de manutenção de 
socaria da via são os elementos que provocam o desgaste do lastro. 
 
A premissa para a limpeza, ou substituição do lastro, é de que a contaminação do lastro seja 
tal que as intervenções de socaria não resultem mais em melhoria das condições de 
estabilidade da via.  
 
Ao longo do tempo este lastro transforma-se, em parte, em elementos finos (areia) e então o 
lastro vai perdendo a sua capacidade de suporte, como mostrado na Figura 2. Quando o 
peso dos elementos finos chega a uma taxa de 30% do total de uma amostra de pedra 
britada retirada da via isto indica que a limpeza ou substituição será necessária. Outra 
característica possível de verificar é que a graduação da brita tornou-se disforme, não 
havendo mais um padrão no tamanho e forma, com a ocorrência de cantos arredondados, 
que não são adequados para formar o travamento e consequente suporte da via. 

 
Figura 2 - Lastro Degradado. 

 
A experiência mostra que em vias com tráfego que não seja intenso, o tempo de vida do 
lastro gira em torno de 30 anos. Já em vias com alto tráfego o tempo de vida está 
condicionado à carga acumulada transportada de 400 milhões de toneladas. 
 
Estas condições de tempo de vida e carga acumulada já foram atingidas, ambas, em alguns 
trechos da linha 3-vermelha do Metrô de São Paulo. Além disto, as ações de manutenção 
envolvendo correção geométrica ganharam uma frequência acima do esperado, indicando 
que a substituição deste leito de lastro deveria ser considerada como uma alternativa viável 
para o restabelecimento das condições originais de instalação da via permanente. 
 
Para verificar as condições do lastro ao longo da via, e assim permitir uma análise 
conclusiva sobre a necessidade, ou não, da substituição do lastro, foram retiradas amostras 
em dez pontos aleatórios na via, alguns sem nenhuma indicação de necessidade de 
substituição e outros com indicação de necessidade de substituição do lastro.  
 
As amostras foram retiradas na região embaixo do trilho, por ser o ponto de maior aplicação 
de carga em função da circulação de trens.  
 
Para a retirada das amostras o dormente foi deslocado, permitindo acesso à parte inferior, 
conforme a Figura 3. Uma caixa de aço, com um volume de 60 litros, e vazada na parte 
inferior, era introduzida nesta região, para servir como delimitação para retirada da amostra. 
Para a amostra foi coletado todo o material contido na delimitação imposta pela caixa, até 



uma profundidade de aproximadamente 30 cm abaixo da base do dormente. A brita foi 
retirada com auxílio de garfos ferroviários e os elementos finos foram retirados com uso de 
pás. Cada amostra teve um peso médio de 80 kg.  

 
Figura 3 - Local Típico de Retirada de Amostra. 

 
O resultado da análise destas amostras, somadas as condições de circulação, aumento da 
carga própria, e a previsão do aumento do número de trens em circulação na via devido a 
melhorias no sistema de sinalização apontou para a necessidade de substituição do lastro 
em um prazo de cinco anos, em toda a extensão do trecho de via apoiado em leito de lastro. 
A condição para a realização do trabalho de substituição do lastro nas vias do Metrô de São 
Paulo apresenta peculiaridades que restringem a sua realização: i) tempo livre para a 
realização do trabalho é de três horas durante a madrugada, ii) passagem de grande 
quantidade de cabos no leito da via e iii) existência de passarela de emergência na lateral 
da via, o que impedia a utilização de máquinas convencionais de limpeza e substituição de 
lastro. A alternativa foi a de conjugar trabalhos de substituição manual do lastro com uma 
máquina que retira o lastro da via por meio de sucção. 
 
O início dos trabalhos, em 2009, deu-se de forma manual. A equipe envolvida em toda a 
operação ultrapassa 50 trabalhadores. Basicamente a brita que se encontra na via é retirada 
com auxílio de garfos ferroviários e, por vezes, é necessária a utilização de rompedores e 
marteletes elétricos. O atrito entre as pedras gera elementos finos, um tipo de pó de pedra, 
que em contato com a água transforma-se em lajes de concreto. Esta camada é prejudicial à 
característica da via de absorver impactos. Nestas situações é necessário que a remoção 
desta camada seja auxiliada com rompedores e marteletes.  
 
A operação manual de retirada e reposição do lastro é apoiada por caminhões que circulam 
na via, por meio de sistema terra-via e que trazem a brita nova e levam a brita usada, 
retirada da via. A retirada é feita de forma manual, com auxílio de garfos ferroviários. As 
porções de brita usada são depositadas em compartimentos específicos para este fim, que 
ao final da jornada de trabalho são carregados nos caminhões de via. 
 
Após a retirada da brita desgastada são depositadas três camadas de brita nova, com o 
auxílio de um guincho que manipula um recipiente que lança a brita na via de forma 
controlada. Cada uma das camadas é compactada individualmente para garantir a 
estabilidade. Após estas três camadas de compactação realiza-se uma socaria manual que 
coloca a via em suas condições geométricas previstas no projeto. 
 
A remoção da brita de forma mecanizada, iniciada no final de 2010, é realizada com uma 
máquina sugadora da Plasser & Theurer e dois vagões tipo camelo com um sistema de 
correia transportadora para depositar a brita nova. Duas bombas de sucção, acopladas a um 
tanque com pressão negativa, sugam a brita da via permanente, porém é necessário o 
trabalho manual de desconsolidação da brita com auxílio de garfos ferroviários. Após a 



remoção da brita que deve ser substituída, os dois vagões com o sistema de correia 
transportadora depositam as três camadas de brita nova, que são compactadas uma a uma. 
Ao final do trabalho, igualmente, é realizada a socaria manual da via para preservar as 
condições geométricas previstas no projeto de implantação.  
 
Este trem de manutenção, com uma equipe de 12 trabalhadores, substitui a brita em um 
trecho médio de 15 metros, nas três horas disponíveis para a manutenção. A mesma 
metragem é conseguida com a substituição manual, porém são envolvidos quatro 
caminhões e 30 trabalhadores. 
 
Em função do aumento da energia necessária para movimentação dos trens, dado que o ar 
condicionado e o aumento da frequência de trens afeta este quesito diretamente, verificou-
se a necessidade de avaliar a substituição do terceiro trilho (sistema alimentador dos trens) 
por um sistema com uma capacidade de condução elétrica acima do limite superior 
observado no sistema atual, ao longo de 53.000 m de vias. Esta modificação, além da 
instalação de 53.000 m de novo terceiro trilho, também inclui a instalação de cabos de 
alimentação adicionais em uma extensão total de 9.000 m e a adaptação de 44 
equipamentos de alta potência utilizados nas manobras do sistema terceiro trilho. 
 
O número de usuários utilizando as linhas do Metrô para deslocamento dentro da região 
metropolitana, assim como a constante busca de melhorias para proporcionar conforto a 
seus usuários durante as viagens culminou em duas ações para satisfazer os quesitos de 
qualidade da viagem. O planejamento foi estabelecido na modernização da frota de trens, 
com a inclusão do sistema de ar condicionado; e na ação de aumentar o número de viagens 
no sistema, com a diminuição do intervalo entre trens (headway), com a adoção do sistema 
de bloco móvel (CBTC, em implantação). 
 
As possibilidades e alternativas técnicas levantadas para atender as ações planejadas foram 
estudadas e verificou-se que a implantação dos equipamentos de ar condicionado e o 
acréscimo do número de trens teriam impacto no sistema elétrico de tração da linha 3-
vermelha. Para análise da potência necessária, foram executados cálculos e simulações de 
marcha em diversas situações. A conclusão do estudo revelou que seria necessária a 
substituição do condutor de distribuição de energia, ou seja, a substituição do terceiro trilho 
na linha 3-vermelha. 
 
O terceiro trilho existente era composto de uma viga de perfil I em aço carbono com duas 
barras condutoras de alumínio, sendo sua capacidade nominal de 3200 amperes. O sistema 
a ser implantado seria composto por um perfil condutor em alumínio com somente a pista de 
contato em aço inoxidável e a capacidade nominal passaria a ser de 4500 amperes, 
conforme a figura 4. 

 
Figura 4 - Terceiro Trilho escolhido (esquerda) e existente (direita), 



Concluídas as fases de estudos e projetos inicia-se a fase de planejamento para a 
substituição de 53.100 metros de terceiro trilho. Todas as fases desse trabalho deveriam 
ocorrer sem a interrupção do sistema, durante a janela de manutenção do sistema, com 
uma disponibilidade diária média de 3 horas de trabalho. 
 
Durante a implantação do novo sistema, para que não houvesse alteração nos níveis de 
confiabilidade dos diversos equipamentos já instalados, as equipes de manutenção 
continuaram a executar suas atividades de rotina em consonância com a implantação do 
terceiro trilho, e também a substituição do lastro. 
 
Por tratar-se de um sistema implantado e imediatamente colocado em operação foram 
estabelecidos testes diários de comissionamento do sistema para que os níveis de 
confiabilidade fossem atendidos e a operação do sistema seguisse sem nenhuma 
interrupção.  
 
A implantação do novo terceiro trilho consiste em remover todo o sistema existente, com o 
condutor, isoladores e suportes e instalar um conjunto similar, com um novo sistema de 
isoladores e suportes, além da barra condutora, conforme a figuras 5 e 6. 
 

 
Figura 5 - Terceiro Trilho Anteriormente Instalado 

 
Figura 6 - Terceiro Trilho Novo 

 
Algumas características do novo sistema são diferentes por tratar-se de um condutor com 
95% de sua área em alumínio. As características de dilatação em função da temperatura 
diferem do aço e, assim, novos dispositivos de atenuação da dilatação foram instalados. 
 
A implantação do terceiro trilho seguiu com uma média diária de implantação de 300 metros, 
na janela de manutenção de 3 horas, com uma equipe, no pico das atividades, de 250 
montadores e ajudantes e, muitas vezes, com 10 frentes de trabalho simultâneas. 
 
Com o objetivo de cumprir o planejamento estabelecido dentro das datas projetadas foi 
utilizado o recurso de interdição parcial de uma via, com circulação de trem em apenas uma 
via (via singela), para trabalhos de substituição com intervalos de 26 horas e três equipes de 
montagem, em finais de semana, iniciando-se às 02h00 do domingo e seguindo até às 
04h00 da segunda-feira. Esta estratégia foi utilizada quatro vezes, sendo suficiente para 
ajustar o cronograma de execução às datas planejadas. 
 
CONCLUSÕES 
 
A substituição do lastro propiciará uma via permanente com características mecânicas e 
geométricas favoráveis ao aumento do número de trens em circulação, além de suportar os 
trens modernizados, que possuem sistema de ar condicionado. 
 



O aumento de trens circulando, com sistema de ar condicionado instalado, promoverá a 
possibilidade de incremento na oferta de lugares, bem como um ambiente com conforto 
térmico. 
  
O custo de manutenção do sistema diminuirá, pois as intervenções de socaria terão um 
intervalo superior ao praticado. A manutenção nos trens também será beneficiada com esta 
ação uma vez que o nível de vibração e impactos entre as rodas dos trens e a via 
permanente diminuirá, diminuindo as intervenções de manutenção e, consequentemente, 
diminuindo o custo total. 
 
A conclusão do trabalho de substituição do lastro, iniciado em 2009, está prevista para 2014.  
Assim como na substituição do lastro, a implantação do novo terceiro trilho possibilitará a 
circulação de mais trens no mesmo intervalo de tempo, possibilitando a oferta de mais 
lugares. 
 
Da mesma forma, passada a fase de maturação do sistema, o terceiro trilho terá o seu custo 
de manutenção diminuído, com menor necessidade de intervenções de manutenção. 
 
A implantação do sistema terceiro trilho iniciou-se em outubro de 2012 e foi concluída em 
julho de 2013. 
 
As vantagens e resultados aqui descritos justificam a intervenção, pois além da própria via 
permanente ser beneficiada, os trens e, principalmente, os usuários do sistema poderão 
sentir a melhora no nível de serviço.  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ÅHRÉN, T.; PARIDA, A. Maintenance performance indicators (MPIs) for benchmarking the 
railway infrastructure: A case study. Benchmarking: An International Journal, v. 16, n. 2, 
p. 247–258, 2009. Acesso em: 28/7/2010. 
 
BONNETT, C. F. Practical railway engineering.  
 
ESVELD, C. Modern railway track. 2nd ed. Zaltbommel: Esveld, 2001. 
 
FERREIRA, L.; MURRAY, M. H. Modelling rail track deterioration and maintenance: current 
practices and future needs. Transport Reviews, v. 17, n. 3, p. 207–221, 1997. Acesso em: 
24/5/2012. 
 
GULER, H. A Decision Support System for Railway Track Maintenance and Renewal 
Management. Journal of Computing in Civil Engineering, , n. ja, p. 162, 2012. Acesso 
em: 4/7/2012. 
 


