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Resumo 

A presente dissertação tem como objectivo a definição dos possíveis impactos das operações de 

renovação de via numa linha ferroviária suburbana, sendo esta intervenção realizada enquanto a linha 

se mantém em funcionamento, assim como avaliar o interesse da utilização de ferramentas 

computacionais de simulação como auxiliares no planeamento destas operações. 

Os processos de manutenção e renovação de linhas ferroviárias são necessários para controlar a 

qualidade dos seus elementos, garantir a segurança tanto dos passageiros como dos comboios e 

assegurar a continuidade do seu funcionamento e do serviço que prestam. 

No caso das linhas suburbanas de transporte de passageiros, com grande densidade de tráfego e 

elevado número de utilizadores, é especialmente importante planear as suas operações de 

manutenção e renovação, uma vez que os impactos no seu funcionamento podem provocar um elevado 

custo social devido a atrasos não previstos. 

Neste trabalho aborda-se o plano de renovação integral de via de uma linha suburbana de transporte 

de passageiros, tendo como caso de estudo a Linha de Cascais, que liga Cascais a Lisboa. Esta foi 

modelada na ferramenta de micro-simulação computacional Opentrack, criado para a simulação e 

avaliação da capacidade de linhas ferroviárias. 

Foram simulados 12 cenários com diferentes conjuntos de possíveis condicionantes à circulação dos 

comboios, sendo constante a imposição de um troço da via única temporária. Posteriormente são 

analisados os atrasos registados em cada cenário. Nessa análise são identificadas algumas possíveis 

medidas a implementar para minorar os impactos dos trabalhos de renovação de via no normal 

funcionamento da Linha de Cascais. 

Palavras chave: ferrovia, micro-simulação, Opentrack, renovação integral de via 
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Abstract 

The main objective of this work is to determine the possible impacts of the railway renewal operations 

of a suburban railway line, being these operations carried out while the railway remains in operation, as 

well as evaluate the interest of using simulation tools in the planning of these operations. 

Railway maintenance and renewal is necessary to control the quality of its elements, to guarantee the 

safety of both passengers and trains, and to ensure the continuity of the railway operation and the 

service it provides. 

It is especially important to plan the maintenance and renewal operations of suburban railways 

dedicated to passenger transport, with a high traffic density and a large number of users, since the 

impacts on its operation can cause a high social cost due to the unforeseen delays. 

This work analyses the plan for the complete renewal of a suburban railway dedicated passenger 

transport, taking as its case study the Cascais Line, which connects Cascais to Lisbon. This railway line 

is modeled on Opentrack, a computational micro-simulation tool created for simulation and evaluation 

of the capacity of railway lines. 

Ten scenarios are simulated on Opentrack, with different sets of possible constraints to the trains’ 

movements. In all of them is imposed a temporary single track railway section. The delays recorded in 

each scenario are analyzed. In this analysis are identified some possible measures to mitigate the 

impacts of railway renewal operations. 

Keywords: Railway, Opentrack, micro-simulation, complete track renewal 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

Para competir com outros modos de transporte, o caminho de ferro tem visto aumentar a exigência 

sobre a sua fiabilidade, eficiência e tempos de viagem. Resultado disso, os requisitos necessários para 

o aumento da velocidade e da carga transportada implicaram que a exigência sobre as características 

da infraestrutura ferroviária se tornasse maior. Assim, para atingir o custo-benefício necessário no 

futuro, é essencial melhorar as técnicas de monitorização da estrutura ferroviária, assim como os 

métodos de previsão da sua degradação e do planeamento das intervenções de manutenção e 

renovação (M&R). 

A renovação de uma linha ferroviária que se encontre em funcionamento representa um dos maiores 

desafios no âmbito do planeamento de obras de engenharia civil, sendo que requer o processamento 

e análise de uma grande quantidade de informação, com o objectivo de garantir a satisfação de 

requisitos como a exequibilidade do plano de trabalhos e o seu faseamento, o cumprimento do prazo 

estabelecido para a intervenção, a viabilidade financeira do projecto e o seu custo-benefício, assim 

como, e principalmente, a garantia dos parâmetros de qualidade dos serviços prestados, 

nomeadamente a pontualidade, com especial foco nos serviços de transporte de passageiros. 

Apesar do planeamento das operações de renovação, a experiência evidencia o aparecimento e 

propagação de atrasos consideráveis durante as intervenções. Como tal, existe um interesse em ter a 

capacidade de antecipar situações imprevistas que gerem atrasos não planeados, permitindo ajustar o 

plano de intervenção e melhorar o custo-benefício total da mesma (o qual deve sempre considerar os 

atrasos planeados durante a fase de execução dos trabalhos). 

O peso dos atrasos, planeados e não planeados, nos custos socias de uma intervenção ferroviária, é 

muito elevado, sendo isso demostrado em análises ex-post custo-benefício de intervenções já 

realizadas, como é o caso do estudo realizado por Tamás Mátrai sobra a intervenção de uma linha na 

Hungria (Mátrai, 2012). 

Alguns estudos realizados, demonstraram a importância do uso de ferramentas de micro-simulação 

nas operações de renovação em linhas interurbanas (Tojo, 2013) e de alta velocidade (Santana, 2013), 

sendo que esta dissertação procura avaliar o interesse da utilização da micro-simulação numa fase 

mais adiantada do planeamento de uma intervenção (a partir do seu estudo detalhado), no caso de 

uma linha suburbana. 

O caso de estudo escolhido é o da Linha de Cascais, para o qual se teve acesso a todo o projeto de 

renovação e respectivo planeamento. Neste estudo irá considerar-se a renovação do troço de via entre 

Alcântara e Algés, no sentido Descendente.  
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1.2 Objetivo da dissertação 

A presente dissertação tem como objectivo a definição dos possíveis impactos das operações de 

renovação integral de via (RIV) da Linha de Cascais, sendo esta intervenção realizada enquanto a linha 

se mantém em funcionamento. Esta análise será realizada com recurso à ferramenta de simulação 

computacional OpenTrack, na qual será criado um modelo de simulação que represente o real 

funcionamento da Linha de Cascais. Esta modelação terá por base os dados referentes à infraestrutura 

e os horários dos serviços prestados, gentilmente cedidos pela Infraestructuras de Portugal (IP), 

anterior REFER, EPE. 

A avaliação dos possíveis impactos dos trabalhos será baseada no plano de trabalhos descrito no 

Estudo Prévio elaborado pela REFER, em parceria com a FERBRITAS, em 2011, para a RIV da Linha 

de Cascais. 

Entre os possíveis impactos registados, pretende-se identificar os mais gravosos, assim como 

possíveis formas de os minimizar ou até anular. 

O principal impacto que se espera registar é a redução da pontualidade dos comboios devido às 

restrições de velocidade normalmente impostas durante e depois da execução dos trabalhos de via. 

Para a avaliação da dimensão deste impacto serão definidos cenários de simulação com diferentes 

condicionantes, para que se possa identificar quais as restrições mais impactantes. 

1.3 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos. 

No Capítulo 1 é feita a introdução, onde se apresenta o tema do trabalho, se explica a motivação e os 

objectivos do mesmo, assim como se apresenta sua organização e estrutura. 

No Capítulo 2 são apresentadas as características da infraestrutura ferroviária e os métodos de M&R 

de via. É também abordado a exploração comercial da via e o impacto da sua M&R. 

No Capítulo 3 são apresentados os principais programas de simulação computacional ferroviária 

existentes, sendo feita uma análise comparativa dos mesmos. 

O Capítulo 4 destina-se à apresentação da metodologia aplicada, análise e definição do caso de estudo 

e dos cenários de simulação, seguindo-se a apresentação e a análise de resultados. 

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões retiradas da análise realizada no capítulo anterior. 
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2 Problemática da manutenção e renovação de linhas ferroviárias 

O aumento da exigência sobre a sua fiabilidade, eficiência e tempos de viagem do transporte ferroviário, 

e o consequente aumento da exigência dos requisitos necessários para o aumento da velocidade e da 

carga transportada implicaram um aumento da exigência sobre as características da via-férrea, 

tornando-a, consequentemente mais onerosa (Esveld, 2001). 

Na prática, o aumento da velocidade de circulação permite o aumento do número de serviços 

realizados, o que beneficia substancialmente o transporte de passageiros, quer em quantidade, quer 

em periodicidade. O aumento da capacidade de carga transportada, associado ao aumento da 

velocidade, permite reduzir o número de serviços de transporte de mercadorias necessários para 

abastecer os mercados, o que reduz o custo e aumenta a eficácia do sistema de transporte. 

Assim, para atingir o custo-benefício necessário no futuro, é essencial melhorar as técnicas de 

monitorização da estrutura ferroviária, assim como os métodos de previsão da sua degradação e de 

planeamento das intervenções de M&R (Esveld, 2001). 

Para proceder a esta análise é necessário conhecer e compreender o funcionamento da via-férrea ao 

nível da sua infraestrutura, assim como da sua operação. 

Antes de mais, é importante clarificar o significado de alguns termos quando aplicados no âmbito da 

ferrovia: 

▪ Capacidade: número total de serviços que é possível realizar em nós, linhas individuais ou 

partes da rede ferroviária, num determinado espaço de tempo, considerando um conjunto de 

serviços definidos para o mercado a abastecer; 

▪ Estabilidade: capacidade de um sistema para compensar atrasos e regressar a um 

determinado estado; 

▪ Robustez: capacidade de um sistema para aguentar erros de modelação, variações de 

parâmetros ou alterações nas condições operacionais; 

▪ Fiabilidade: probabilidade de um elemento ser capaz de desempenhar uma função, em 

determinadas condições, ao longo de um dado período de tempo; 

▪ Disponibilidade: capacidade de um sistema estar em condições de desempenhar uma função, 

em determinadas condições, num dado instante ou período de tempo, assumindo que são 

fornecidos os recursos externos necessários; 

▪ Flexibilidade: capacidade de um sistema se adaptar rapidamente a variações de parâmetros 

ou alterações nas condições operacionais; 

▪ Desempenho: medida base para caracterizar um sistema ferroviário, que inclui a capacidade, 

a estabilidade, a robustez e a pontualidade (Lüthi, 2009). 
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2.1 A via-férrea 

A função base da infraestrutura ferroviária é possibilitar a movimentação dos comboios, garantindo-

lhes condições mínimas para que esta se efectue com segurança, economia, celeridade e conforto, em 

especial no transporte de passageiros (Alves, 2010). 

Como se pode observar na Figura 2.1, a estrutura de uma via-férrea convencional divide-se em dois 

subsistemas distintos: a superestrutura e a subestrutura. 

 

Figura 2.1 – Perfil transversal de uma via-férrea (Fortunato, 2012) 

A superestrutura é constituída pelos carris, travessas e fixações, que formam a grelha de via, e pelo 

balastro. Esta suporta e distribui as cargas impostas pelos comboios e está sujeita a operações de 

manutenção e substituição periódicas. 

A subestrutura é composta pelo sub-balastro, pela camada de coroamento e pela plataforma natural. 

Esta recebe as cargas distribuídas pela superestrutura e, por princípio, não deve ser alvo de 

intervenções periódicas (Profillidis, 2000). 

Em alguns casos as camadas subjacentes à grelha de via são substituídas por uma camada de suporte 

rígida, em betão armado ou estruturas metálicas. Estas soluções são aplicadas com mais frequência 

em túneis, pontes e viadutos. 

A Figura 2.2 representa o perfil transversal de uma via-férrea, onde se pode ver que, adjacentes à 

plataforma, estão, ainda, os sistemas de catenária, sinalização e telecomunicações, responsáveis pelo 

fornecimento de energia aos comboios e pelo controlo do tráfego, respectivamente. 
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Figura 2.2 – Perfil transversal de uma via-férrea 

De seguida, são apresentadas as principais características e funções dos componentes da 

infraestrutura ferroviária, sendo que para informações adicionais poderá ser consultado o Anexo I. 

2.1.1 O carril 

O carril é um perfil em aço dotado de elevada rigidez e pode ser considerado o elemento mais 

importante da infra-estrutura ferroviária, tendo como funções: 

▪ Receber as cargas verticais transmitidas pelos rodados e distribuí-las pela restante estrutura; 

▪ Guiar lateralmente os rodados, absorver os esforços horizontais e distribuí-los pelas fixações 

e travessas; 

▪ Proporcionar uma superfície de circulação lisa e distribuir, por atrito, os esforços longitudinais 

associados à aceleração, frenagem e variações de temperatura; 

▪ Actuar como um condutor das correntes de sinalização e no retorno da corrente de tracção, em 

linhas electrificadas (Esveld, 2001) (Teixeira, 2009). 

A distância entre as faces interiores dos carris (medida 14 mm abaixo da superfície de rolamento) é 

denominada de bitola (Profillidis, 2000). 

2.1.2 As travessas 

As travessas encontram-se entre os carris e o balastro e apresentam as seguintes funções e requisitos: 

▪ Proporcionar condições de suporte e ligação aos carris e às fixações; 

▪ Receber as forças transferidas pelas fixações dos carris, distribuí-las e transmiti-las para o 

balastro; 

▪ Garantir a estabilidade da via; 

▪ Apresentar resistência à acção mecânica nas direcções vertical e horizontal e às agressões 

meteorológicas; 
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▪ Manter a bitola da via e a inclinação transversal dos carris; 

▪ Garantir o isolamento eléctrico entre os carris, em linhas electrificadas (Esveld, 2001). 

Essencialmente, as travessas dividem-se em três tipos, conforme o material de que são feitas, 

nomeadamente, madeira, aço ou betão armado. 

2.1.3 As fixações 

As fixações são peças metálicas que podem apresentar diferentes configurações e têm como função: 

▪ Assegurar o posicionamento do carril na travessa, mantendo a sua inclinação transversal e a 

bitola; 

▪ Garantir a amarração do carril sobre as travessas, evitando o deslocamento das travessas no 

balastro através do aumento da resistência ao deslizamento do carril sobre a travessa; 

▪ Receber e amortecer os esforços e a vibração transmitida pelo carril e transmiti-los à travessa; 

▪ Proporcionar isolamento eléctrico entre os carris e as travessas. 

As fixações dividem-se em fixações rígidas e flexíveis, conforme o seu comportamento em relação ao 

movimento do carril. 

2.1.4 O balastro, o sub-balastro e a plataforma natural 

O balastro é a camada de material granular de elevada dureza na qual está embutida a grelha de via. 

Este tem como função: 

▪ Receber os esforços verticais transmitidos pelas travessas e distribuí-los pelas camadas 

subjacentes; 

▪ Atenuar as vibrações mecânicas e sonoras do comboio; 

▪ Resistir aos deslocamentos da via; 

▪ Facilitar a drenagem de água que cai sobre a via; 

▪ Contribuir para a flexibilidade da estrutura da via, limitando a fadiga dos seus componentes; 

▪ Facilitar as tarefas de manutenção da qualidade geométrica da via (Profillidis, 2000). 

O sub-balastro separa o balastro da camada de coroamento e é composto por materiais de boa 

qualidade, que permitem reduzir os esforços transmitidos pelo balastro sem que seja necessário 

aumentar a espessura deste. Estes podem ser materiais granulares ou misturas betuminosas. Esta 

camada funciona com um filtro, combatendo a ascensão de materiais finos, escoando a água e 

minimizando os efeitos da sua acção (Alves, 2010) (Esveld, 2001). 

A plataforma natural ou solo de fundação é, normalmente, constituída por solos locais, que, em relação 

ao balastro e sub-balastro, apresentam uma menor qualidade. Esta é a base da estrutura ferroviária, 

suportando todas as cargas transmitidas pelo tráfego, e tendo, por isso, um papel fundamental no 
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desempenho e na qualidade da via, uma vez que influencia a deterioração dos restantes elementos da 

via-férrea (Alves, 2010). 

2.2 Sistemas de sinalização 

O sistema de sinalização ferroviária desempenha um papel chave no funcionamento de uma linha de 

caminho de ferro. Este é responsável por garantir a segurança da circulação dos comboios, evitando 

acidentes e maximizando a capacidade da via. Ao seccionamento da via por meio de sinalização dá-

se o nome de cantonamento. Assim, um cantão é delimitado por dois sinais consecutivos no mesmo 

sentido e só pode ser ocupado por um comboio de cada vez. 

O sistema clássico de sinalização é composto por sinalização vertical luminosa que é avistada pelo 

condutor do comboio, que assim obtém informação acerca de possíveis perturbações na circulação 

dos comboios a jusante. A quantidade de informação obtida pode variar conforme o tipo de sinal 

avistado e da informação transmitida pelos sinais a montante. Com base nesta informação o condutor 

pode e deve tomar decisões em relação à sua velocidade de marcha. 

Com o avanço tecnológico surgiram sistemas de sinalização dinâmicos com capacidade de transmitir 

informação ao comboio e ao condutor sem que este tenha de avistar a sinalização fixa. Surgiram ainda 

sistemas que possibilitam a criação de cantões móveis, que em vez de serem delimitados pela 

sinalização fixa, são definidos pelas margens de segurança definidas para cada serviço. 

2.3 Aparelhos de mudança de via 

Os aparelhos de mudança de via (AMV) estabelecem a ligação entre diferentes linhas, permitindo a 

movimentação de comboios entre elas. A sua utilização mais comum e presença regular é em estações 

com múltiplas linhas e plataformas. Desta forma, comboios que circulem no mesmo sentido podem 

efectuar paragem ou parquear em diferentes linhas. 

Outra utilização para os AMV é a ligação entre linhas adjacentes de sentidos de circulação opostos, 

permitindo a movimentação dos comboios nas diferentes vias de uma linha. 

2.4 Defeitos de via 

Os defeitos de via são desvios entre a geometria teórica e real da via. Estes são consequência do 

movimento dos comboios e, geralmente, podem ser detetados macroscopicamente e ser corrigidos 

através de manutenção. 

A via pode apresentar diferentes tipos de defeitos, nomeadamente, do nivelamento horizontal (também 

denominado por alinhamento), longitudinal e transversal, assim como, da bitola e do empeno (Profillidis, 

2000). 
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Estes cinco parâmetros são alguns dos mais importantes utilizados na definição da qualidade 

geométrica da via (Teixeira, 2009). Para uma compreensão mais detalhada destes parâmetros poderá 

ser consultado o Anexo II. 

2.5 A degradação, a recuperação da qualidade geométrica e as operações de manutenção de 

via 

A partir do momento em que uma linha é aberta à circulação de comboios dá-se início à deterioração 

da sua qualidade geométrica. Para minorar os efeitos desta degradação é importante compreender a 

forma e o ritmo com que esta se desenvolve. Por outro lado, é igualmente importante perceber em que 

medida é possível repor os valores da qualidade geométrica e qual deve ser o intervalo entre as 

operações de manutenção. Da mesma forma, é importante conhecer os métodos de manutenção de 

via existentes e qual a sua eficácia. 

Estes temas não serão aqui explorados em detalhe, uma vez que a presente dissertação se foca nos 

trabalhos de RIV, no entanto poderá ser consultado o Anexo III para uma compreensão do acima 

referido. 

2.6 Renovação de via 

As linhas de caminho de ferro podem atingir um estado de degradação a partir do qual deixa de ser 

economicamente viável realizar operações de manutenção da mesma. Nestas situações a solução é 

levar a cabo uma intervenção de fundo, ou seja, proceder à renovação da via. 

A renovação de via pode basear-se em diferentes princípios. A renovação parcial de via visa a 

substituição dos componentes da via que se encontram degradados. No entanto, a combinação de 

materiais novos com materiais usados resulta numa qualidade de via variável e no desgaste mais 

acelerado dos novos componentes. Desta forma, a RIV, na qual são substituídos todos os elementos 

da secção de via, torna-se mais vantajosa em termos de qualidade e durabilidade. 

Assim, no momento da decidir se se deve proceder à renovação de uma via ferroviária devem ser 

ponderados os investimentos, inicial e feitos no decorrer da vida útil da infraestrutura, os custos de 

operação e M&R previstos para a nova infraestrutura, os custos associados à indisponibilidade dessa 

via para a circulação de comboios e os ganhos associados a um possível aumento de capacidade da 

mesma via. 

Ao longo da história da ferrovia, as técnicas de renovação de via foram evoluindo em função de dois 

aspectos fundamentais: a tipologia estrutural da via e os prazos disponíveis para a sua execução. 

Conforme os materiais aplicados na via, o tempo disponível para executar os trabalhos e a extensão 

de linha a ser intervencionado podem ser aplicados diferentes métodos de trabalho (Pita, 2006). 
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Dada a variedade de sistemas de renovação de via existentes, e uma vez que estes podem ser 

combinados entre si, focar-se-ão, aqui, apenas as principais características daqueles cuja aplicação é 

mais expressiva. 

2.6.1 Renovação manual de via 

Virtualmente, a renovação manual de uma via não perturba o seu normal funcionamento. É possível 

proceder à renovação de travessas impondo apenas uma restrição da velocidade de circulação dos 

comboios nos troços em renovação. Por esta razão, esta técnica é, ainda, bastante aplicada em alguns 

países. No entanto, o tipo de travessa a aplicada pode limitar a utilização deste método, uma vez que 

no caso das travessas de betão, devido ao seu elevado peso, é necessário recorrer a equipamentos 

mecânicos para as deslocar. 

A renovação manual de via começa, por norma, pela substituição das travessas. Isto deve-se ao facto 

de o sistema de barra longa soldada requerer que o balastro ofereça uma boa resistência lateral, não 

devendo, por isso, ser perturbado após a instalação dos carris.  

As travessas podem, então, ser substituídas uma a uma, durante o dia. Uma vez removido balastro que 

envolve a travessa e soltas as fixações do carril, esta é puxada para fora da grelha de via e é instalada 

a nova travessa e respectivas fixações.  

Os novos carris, previamente depositados junto da via, são instalados à medida que as secções de 

carril velho são removidas para o interior da via. Procedesse, então, à ligação das sucessivas barras 

de carril por soldadura, colagem ou aparafusamento. 

Por fim, as travessas, fixações e carris velhos são removidos de junto da via. 

2.6.2 O método russo 

O método russo, assim conhecido pela sua extensa utilização na renovação dos caminhos de ferro da 

antiga União Soviética durante a década de 80, tem como principal característica a utilização de uma 

grua longitudinal instalada sobre um vagão, como representado na Figura 2.3. Este equipamento 

permite remover secções de grelha de via antigas e depositá-las em vagões adjacentes ao “vagão-

grua”, assim como assentar secções de grelha de via novas, que sejam transportadas nos mesmos 

vagões. 
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Figura 2.3 – Equipamento de renovação de via com utilização de gruas (Pita, 2006) 

Para aplicar este método é necessária, a prévia montagem de secções de grelha de via em estaleiro, 

sendo que o comprimento destas depende do alcance da grua a utilizar. Tanto as grelhas de via novas 

como as velhas, são transportadas em vagões especiais, equipados com um sistema de macacos 

hidráulicos que permitem que estas se desloquem ao longo do comboio. Desta forma é possível aplicar 

esta técnica, de forma continua, em grandes extensões de via. 

O método russo apresenta um rendimento bastante elevado, podendo atingir cerca de 800 metros/hora. 

Este valor é atingido através da sequenciação de maquinaria e equipas de trabalho e da realização 

simultânea de tarefas. No entanto, estas tarefas têm de ser adaptadas ao ritmo de trabalho da grua e, 

em alguns casos, podem condicioná-lo (Pita, 2006). 

 

Figura 2.4 – Sistema contínuo de renovação de via com utilização de gruas (Pita, 2006) 
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Como se pode observar na Figura 2.4, a renovação de um troço de via através da aplicação desta 

técnica começa pelo desguarnecimento da mesma, seguida do levantamento das secções de grelha 

de via cortadas de acordo com o alcance da grua e as dimensões dos vagões para o seu transporte. À 

medida que se liberta a plataforma, procede-se ao tratamento e regularização da mesma. São 

colocadas novas secções de grelha de via e espalhado o balastro novo. Por fim, é feito o alinhamento, 

ataque pesado e estabilização da via antes de esta ser aberta, novamente, à circulação. 

Nos casos em que se pretende dotar a via do sistema de carril de barra longa soldada é, ainda, 

necessário recorrer a comboios carrileiros para distribuir as barras de carril ao longo da via, para, de 

seguida, as substituir pelas barras usadas na colocação da grelha de via por secções. Por fim, 

efectuam-se as soldaduras aluminotérmicas. As barras de carril dispensadas são retiradas da via e 

transportadas para o estaleiro onde serão utilizadas na montagem de novas secções de grelha de via. 

No caso das vias com juntas, as ligações aparafusadas ou coladas entre barras de carril devem ser 

feitas antes do espalhamento do balastro. 

2.6.3 Sistema de pórticos 

O sistema de pórticos, como próprio nome indica, baseia-se na utilização de um par de pórticos 

mecânicos capazes de deslocar secções de grelha de via, e, na sua essência, não difere muito do 

método russo. 

Uma vez que, os pórticos se deslocam sobre carris, uma das primeiras fases desta técnica de 

renovação é a distribuição das barras longas de carril ao longo da via. Estas têm de ser descarregadas, 

do comboio carrileiro, de forma lenta para que não sofram golpes, fiquem na vertical e paralelos à via 

existente e a pouca distância da mesma. Os mesmos cuidados devem ser tidos em conta em qualquer 

que seja o método de renovação que se esteja a aplicar, tendo-se especial atenção, no que toca à 

segurança, à extremidade da barra, que pode sofrer do efeito chicote ao cair do vagão. 

A sequência de trabalhos, representada na Figura 2.5, é iniciada pelo desguarnecimento da via, 

seguido do comboio carrileiro. São instalados os pórticos e procede-se ao levantamento de secções de 

grelha de via, cortadas de acordo com a capacidade de carga dos pórticos e as dimensões dos vagões, 

é feito o tratamento e regularização da plataforma, e posicionadas as novas travessas. À medida que 

estes trabalhos decorrem, o equipamento de posicionamento de carril avança, permitindo que se 

proceda ao aperto dos aparelhos de fixação do carril à travessa. Finalmente segue o comboio 

balastreiro seguido do equipamento de alinhamento e ataque pesado. 
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Figura 2.5 – Sistema renovação de via com utilização de pórticos (Pita, 2006) 

A utilização do sistema de pórticos na RIV ferroviária permite obter um rendimento entre os 200 e os 

250 metros/hora. 

2.6.4 Método continuo e comboios de renovação de via 

O método continuo consiste na substituição de todos os componentes da via num conjunto de 

operações sequenciadas por forma a renovar totalmente uma secção de via numa única intervenção. 

Este processo resume-se nas seguintes etapas: 

1. Remoção e carga de secções da grelha de via; 

2. Remoção e carga do balastro; 

3. Aplicação de novas travessas; 

4. Ajuste das novas travessas; 

5. Aplicação de novos carris; 

6. Aplicação de rodízios sobre os novos carris; 

7. Ajuste de novos carris e a sua fixação; 

8. Aplicação de novo balastro e sua regularização; 

9. Estabilização de via; 

10. Nova estabilização de via cerca de 24 horas depois. 

Este método implica a utilização de diversos equipamentos com diferentes funções, assim como uma 

enorme coordenação dos mesmos. 

Por norma, as intervenções de renovação de via são realizadas em períodos nocturnos, com a 

interdição temporária da via, pelo que a necessidade de reduzir o tempo de interdição à circulação 

levou a indústria de fabrico de maquinaria ferroviária a desenvolver os comboios de renovação via. 
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Estes comboios, como o da Figura 2.7, funcionam como fábricas móveis que removem a via existente 

e aplicam a nova via de acordo com o método continuo. 

 

 

Figura 2.6 – Comboio de renovação de via da marca MATISA (Pita, 2006) 
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2.8 Exploração comercial da via e o impacto da sua manutenção e renovação  

A viabilidade financeira de uma infraestrutura ferroviária está dependente da comercialização de canais 

de tempo de utilização aos operadores ferroviários, para que estes realizem serviços de transporte de 

passageiros e/ou mercadorias. O número de canais disponíveis numa linha ferroviária depende da sua 

capacidade, que por sua vez está dependente do horário. É por isso importante compreender o conceito 

de capacidade e o método de construção do horário, assim como a forma como este é afectado pelos 

atrasos. 

2.8.1 Definição de capacidade 

A capacidade de uma rede ou linha ferroviária depende da forma como é utilizada. A capacidade de 

uma via pode ser planeada para a sua capacidade teórica, prática ou inferior. 

Segundo a União Internacional Ferroviária (UIC), a capacidade teórica de uma linha ferroviária é 

definida pelo número de comboios que conseguem circular sobre ela por unidade de tempo, de forma 

constante e com o afastamento mínimo de segurança em eles. Considera a máxima densidade de 

tráfego possível sem a existência de atrasos. Este tipo de capacidade é irrealista e praticamente 

inalcançável na prática. 

Paralelamente, a capacidade prática de uma linha ferroviária, é definida pela UIC, como o número de 

comboios que conseguem circular sobre ela por unidade de tempo, com o grau de qualidade 

operacional desejado, desconsiderando perturbações significativas. 

2.8.2 Construção do horário 

A construção do horário de uma linha ferroviária tem como objectivo dar resposta à procura do mercado 

que se pretende servir, com vista o melhor aproveitamento da via e do material circulante. Este 

processo tem por base o princípio básico de que dois comboios não podem ocupar a mesma secção 

de via em simultâneo. Para isso, é realizado o estudo da posição dos comboios no espaço tempo, com 

base nas características do material circulante e do tipo de serviço que presta.  

O horário é o resultado da elaboração, estudo e optimização dos diagramas de marcha, como o da 

Figura 2.7, onde se representam graficamente a posição dos comboios no espaço tempo. 
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Figura 2.7 – Diagrama de marcha da Linha de Cascais entre as 09h00 e as 11h00 de um dia útil 

O horário de uma via é constituído pelos seguintes componentes temporais: 

▪ Tempos mínimos de viagem e ocupação de via; 

▪ Margens suplementares dos tempos de viagem e ocupação de via; 

▪ Constrangimentos devido a ligações; 

▪ Margens de segurança e operacionalidade entre comboios (avanços). 

A marcha base de um comboio é o tempo mínimo que este demora a percorrer a distancia entre a 

origem e o destino do seu percurso, sendo que este é influenciado pela geometria da via, características 

do material circulante, regras de circulação, entre outros. 

À marcha base poderão ser acrescentadas as margens suplementares, usadas para absorver 

variações na operação regular da via e possivelmente permitir a recuperação de atrasos. Os avanços, 

ou seja, os espaços temporais entre a posição de cada comboio, destinam-se a reduzir a transferência 

de atrasos entre comboios, minimizando a propagação dos mesmos, assim como garantir a distância 

mínima para a frenagem e paragem do comboio em segurança. 

Os constrangimentos devido a ligações dependem da densidade e complexidade da rede ferroviária, 

no entanto podem também ser consequência de limitações da infraestrutura devido a trabalhos de via. 

A soma das margens suplementares é designada como distancia operacional. O seu cálculo deve 

procurar encontrar um equilíbrio entre a capacidade e fiabilidade da via ferroviária. 

A redução das margens suplementares leva ao aumento da capacidade, que implica o aumento das 

interdependências entre comboios, o que potencializa a ocorrência de conflitos. Com uma maior 

densidade de serviços, maior o impacto de uma perturbação na totalidade da via ou rede ferroviária. 
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Por outro lado, o aumento das margens suplementares provoca o aumento dos tempos de viagem e 

portanto, a redução da capacidade da via. Em função do mercado, isto pode reduzir a atractividade do 

transporte ferroviário, apesar desta apresentar uma maior fiabilidade. 

Assim, a importância do estudo e optimização da forma de utilização de uma linha ferroviária revela-se 

através do desempenho do seu horário. 

2.8.3 Atrasos 

A circulação dos comboios pode sofrer atrasos provocados por falhas da infraestrutura, falhas do 

material circulante ou factores externos à via ferroviária. Estes atrasos dividem-se em dois tipos, os 

primários e os secundários. 

Os atrasos primários, representados na Figura 2.8, ocorrem quando existe uma perturbação à normal 

circulação numa via. O atraso primário é a diferença entre o tempo de viagem previsto e o real. 

 

Figura 2.8 – Atraso primário (adaptado de: Patra, 2007) 

Os atrasos secundários, representados na Figura 2.9, são uma consequência dos atrasos primários, 

estes ocorrem quando um ou mais comboios não sofrem a totalidade do atraso primário, mas são 

afectados pelos atrasos dos comboios precedentes. Os atrasos secundários verificam-se quando o 

atraso primário é superior à distância operacional. 
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Figura 2.9 – Atraso secundário (adaptado de: Patra, 2007) 

2.8.4 Impacto da manutenção e renovação de via na exploração 

Como anteriormente referido, a partir do momento em que uma linha ferroviária é colocada em 

funcionamento, inicia-se o processo de deterioração da sua qualidade geométrica. Caso não se 

intervenha, esta degradação irá, mais tarde ou mais cedo, afetar a exploração da mesma. 

Quando os defeitos de via (de um ou mais parâmetros da qualidade geométrica) ultrapassam os limites 

mínimos para os quais a via foi projectada, podem verificar-se as seguintes consequências ao nível da 

exploração: 

▪ Redução do conforto sentido no transporte de passageiros; 

▪ Aumento do desgaste do material circulante; 

▪ Redução do nível de segurança em circulação. 

Nas situações em que não é possível intervir atempadamente, mediante operações de manutenção, é 

necessário decretar medidas preventivas, nomeadamente a imposição da redução da velocidade de 

circulação nas secções de via afectadas. 

Caso a qualidade geométrica de uma secção de via atinja o seu limite operacional, deverá ser 

imediatamente interdita a circulação de comboios na mesma, caso contrário o risco de descarrilamento 

aumenta de forma quase exponencial, à semelhança da evolução da degradação da qualidade 

geométrica. 

Estas situações afectam directamente a disponibilidade e a capacidade da via, e consequentemente o 

cumprimento do horário determinado e comercializado para as linhas ferroviárias. O cancelamento de 



 

18 

 

serviços e a falta de pontualidade dos comboios reduzem a atractividade e competitividade do 

transporte ferroviário face aos outros meios de transporte. Para além disso, há que ter em conta as 

penalizações financeiras impostas aos operadores ferroviários em caso de incumprimento e/ou atraso 

na realização dos serviços contratados. 

Por estes motivos, é necessário gerir a M&R de uma via ferroviária em paralelo com a sua exploração. 

Desta forma, é possível estimar o tempo de indisponibilidade de via devido a trabalhos de M&R e 

adaptar o horário dos comboios por forma a minimizar a redução da qualidade dos serviços prestados. 

Assim, a manutenção de via divide-se entre manutenção preventiva e manutenção correctiva. A 

manutenção preventiva é efectuada antes da detecção das falhas ou avarias. Esta pode ser planeada 

com base na monitorização da qualidade geométrica, denominada manutenção baseada na condição, 

ou pode ser realizada de forma periódica, independentemente do estado da via, sendo denomidada 

manutenção pré-determinada. A manutenção correctiva só é efectuada depois de detectadas as falhas 

ou avarias. (Nyström, 2008). 
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3 Ferramentas de micro simulação e optimização ferroviária 

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia informática, a sua aplicação no transporte ferroviário é 

cada vez mais profunda e extensa, estando presente desde a fase de projecto até às ferramentas de 

gestão de linhas e redes ferroviárias, passando por vários equipamentos afectos quer à infraestrutura 

quer ao material circulante (Chen, 2010). 

Fruto dessa evolução, surgiram plataformas digitais que possibilitaram a modelação da infra-estrutura 

ferroviária, a simulação e a análise do seu funcionamento. A simulação e a análise algorítmica 

tornaram-se, assim, valiosas ferramentas na concepção de novas infra-estruturas, na gestão e 

reestruturação de outras já existentes e na determinação das melhores soluções de serviço que cada 

linha ou rede ferroviária pode oferecer (Martin, 1999). 

3.1 Plataformas de simulação ferroviária e a sua importância 

A utilização de modelos de simulação informáticos apresenta vantagens consideráveis em relação à 

utilização de modelos físicos, uma vez que, permite a fácil e rápida construção de vários modelos 

ferroviários, o acesso simultâneo ao modelo por diferentes utilizadores e a fácil alteração dos horários 

e condições de operação (Szűcs, 2001). 

Existem diferentes modelos e sistemas de simulação, oferecendo diferentes tipos de informação, com 

diferentes níveis de detalhe e necessitando de diferentes quantidades de informação. 

Nas últimas décadas foram desenvolvidos vários simuladores do movimento de comboios, sendo que 

estes se dividem em duas categorias: simuladores de um único comboio e simuladores de múltiplos 

comboios (Baohua, 2007). 

Os simuladores de um único comboio são, geralmente, aplicados na avaliação da performance de 

tracção do material circulante numa dada infra-estrutura, para analisar as suas características de 

operação, como a velocidade de circulação, os tempos de viagem, o esforço máximo de tracção, a sua 

segurança e as características das locomotivas. Além disso, são também usados para avaliar as 

características estruturais e de traçado das linhas ferroviárias (Baohua, 1999). 

As plataformas de múltiplos comboios simulam a interacção entre dois ou mais comboios consecutivos. 

Por isso, são frequentemente utilizadas para avaliar e optimizar sistemas de sinalização, conceber 

estratégias de operação energeticamente eficientes, determinar a capacidade de serviço máxima e a 

solução de serviço óptima para uma determinada linha ou rede ferroviária, conceber e testar a robustez 

de horários e movimentos de material circulante, simular as interacções entre diferentes comboios e 

serviços em terminais ferroviários complexos, testar a capacidade e dinâmica de funcionamento de 

terminais de mercadorias, entre outras aplicações (Baohua, 2007) (Martin, 1999). 
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Os modelos de simulação podem ainda ser macro ou microscópicos, conforme o seu método de cálculo 

do movimento dos comboios seja discreto ou contínuo, respectivamente. 

Os modelos macroscópicos nascem da necessidade da simulação a uma escala alargada, como é o 

caso das redes ferroviárias. Estes permitem simular o horário da totalidade da rede, com base num 

modelo simplificado da infraestrutura e apenas com base em dados médios e/ou dados estatísticos, 

recolhidos pelo operador ferroviário. No entanto, não é possível simular o movimento individual dos 

comboios, pelo que não se obtêm resultados em relação à interação entre comboios e influência das 

características da infraestrutura, do material circulante e dos sistemas de sinalização e segurança. Por 

outro lado, a simulação macroscópica requer uma menor quantidade de informação e reduz o tempo 

do cálculo computacional da simulação, facilitando a análise de redes de maior dimensão. 

Os modelos microscópicos pretendem simular o funcionamento real de uma linha ou rede ferroviária 

com base na simulação individual do movimento dos comboios, características da infraestrutura, 

material circulante e regras de circulação e segurança. Desta forma, permitem analisar a interacção 

entre comboios e a possível propagação dos atrasos e o seu impacto no funcionamento da rede. Estes 

sistemas requerem a introdução de uma grande quantidade de dados, por forma a que o modelo da 

simulação seja o mais aproximado à realidade possível, caso contrário poderá gerar resultados 

erróneos. 

Por fim, os modelos de micro-simulação podem ser síncronos ou assíncronos, conforme o seu modelo 

de cálculo. Os sistemas síncronos simulam o movimento de todos os comboios numa única acção, 

enquanto os sistemas assíncronos simulam o movimento dos comboios numa série de acções 

consecutivas, em função do nível de prioridade dos serviços realizados pelos comboios. 

Os sistemas síncronos produzem uma simulação mais realista do funcionamento de uma linha ou rede 

ferroviária, considerando a interacção entre comboios e permitindo a definição de regras de prioridade 

a aplicar nestas interacções. No entanto, estes sistemas revelam dificuldades na gestão das prioridades 

e constrangimentos, podendo resultar em impasses que inviabilizam a simulação. 

Os sistemas assíncronos executam simulações parciais do horário por nível de prioridade dos serviços 

prestados na linha ou rede em estudo. Desta forma, os comboios com maior prioridade são simulados 

em conjunto, seguindo-se consecutivamente a simulação dos serviços menos prioritárias. O resultado 

da simulação não permite analisar a interacção entre comboios com diferentes níveis de prioridade, o 

que leva a que os serviços mais prioritários não sejam obrigados a travar, e os menos prioritários 

recebam mais atrasos do que receberiam na realidade. 

No entanto, a aplicação deste tipo de simuladores que mais potencial apresenta, é a introdução de 

incidentes e problemas externos ao normal funcionamento do modelo de uma linha ou rede ferroviária, 

possibilitando a determinação e estudo da sua influência no desenvolvimento e propagação de atrasos 

e respectiva resolução (Szűcs, 2001). 



 

21 

 

De uma forma genérica, os simuladores do movimento de comboios consistem em cinco módulos: as 

bases de dados, os parâmetros de configuração da simulação, os cálculos do movimento de comboios, 

as ferramentas do sistema e os resultados da simulação (Baohua, 2007). 

Apesar de estes serem os principais elementos de uma plataforma de simulação, a sua estrutura pode 

variar conforme o seu fabricante e os objectivos a que este se propõem atingir. 

Bases de dados 

A simulação ferroviária tem como base uma estrutura hierárquica de dados, consistente com os 

requisitos de operação, as configurações do sistema e as características dos seus componentes (Fung, 

2002). Estes dados podem ser introduzidos numa base de dados única ou geridos de forma 

independente em bases de dados específicas, que depois são cruzadas para possibilitar o cálculo 

contínuo da simulação. 

Para a realização de uma simulação podem ser necessários os dados da infraestrutura, do material 

circulante e dos serviços que se pretendem modelar. No entanto, no caso de o cálculo do movimento 

dos comboios ser baseado nos tempos de viagem, as características geométricas do traçado e as 

características do material circulante deixam de ter um papel fundamental no cálculo da simulação. 

As bases de dados da infra-estrutura reúnem as características geométricas do traçado que influenciam 

movimento dos comboios, como os declives dos traineis, os raios das curvas, a localização e 

características dos aparelhos de mudança de via e dos componentes do sistema de sinalização, a 

configuração e posicionamento das estações, entre outras (Baohua, 2007). 

Nas bases de dados referentes ao material circulante são inseridos os parâmetros relativos às 

características das locomotivas, como o seu nome, peso e comprimento; velocidade, esforço de tracção 

e frenagem máximos; e respectivas curvas de tracção, frenagem e consumo de energia. Assim como 

as características das carruagens e vagões (nome, peso e comprimento) e a constituição de cada 

comboio (número e tipo de locomotivas, carruagens e vagões) e as suas equações de resistência ao 

avanço (Baohua, 2007). 

Os dados referentes aos tipos de serviços, respectivos horários, ligações e comboios que os realizam 

são, também, inseridos em bases de dados próprias (Baohua, 2007). 
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Parâmetros de configuração da simulação 

Os parâmetros de configuração abrangem todos os elementos e ambiente da simulação. Definem as 

condições de aderência da via, os métodos de cálculo a aplicar, as estratégias de circulação a seguir, 

os sistemas de sinalização e fornecimento de energia, entre outras características condicionantes do 

movimento de comboios (Baohua, 2007). 

Cálculos do movimento dos comboios 

O cálculo do movimento dos comboios é o núcleo central da simulação ferroviária. Este pode adoptar 

diferentes algoritmos, conforme a estratégia de circulação pretendida (Baohua, 2007). 

Ferramentas do sistema 

As ferramentas do sistema têm duas funções importantes. A primeira é o relógio da simulação, que 

determina o ritmo da mesma e pode ser controlado e alterado pelo utilizador. A segunda é o interface 

com o utilizador que possibilita a gestão específica e discriminada de cada componente do modelo de 

simulação (Baohua, 2007). 

Resultados da simulação 

Os resultados da simulação mostram os dados retirados no decorrer e final da simulação e são 

apresentados ao utilizador no ecrã ou em formato digital, em ficheiros anexos, que podem, muitas 

vezes, ser editados e impressos. 

Entre os programas de micro simulação ferroviária existentes há, para além das diferenças estruturais, 

diferenças ao nível das funcionalidades e capacidades de cada um. 

3.2 Programas de Simulação e Optimização Ferroviária 

Nos últimos 50 anos foi desenvolvida uma grande variedade de ferramentas informáticas no âmbito da 

indústria ferroviária, estas foram criadas e progressivamente desenvolvidos por núcleos de 

investigação universitários, empresas gestoras de infra-estruturas ferroviárias, consultoras da área dos 

transportes e, em alguns casos, por parcerias entre estas. 

Para além dos programas capazes de simular a dinâmica de funcionamento de linhas e redes 

ferroviárias, foram concebidas muitas outras plataformas com diferentes alcances e objectivos que 

contribuíram igualmente para a melhoria do apoio à decisão na concepção e gestão de infra-estruturas 

ferroviárias. 

De seguida, apresentam-se os principais softwares existentes no mercado, nesta área. 
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3.2.1 Sistemas da parceria LITEP – EPFL e CFF 

O Laboratoire d’Intermodalité, dês Transports Ed de Planification (LITEP) da École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL) em cooperação com os Chemins de Fer Fédéraux Suisses (CFF) 

desenvolveu quatro aplicações informáticas com diferentes campos de aplicação no âmbito da indústria 

ferroviária. 

O Afaig, o Capres, o Fasta e o RailNet II podem ser utilizados individualmente ou completar-se 

mutuamente através do intercâmbio de dados. 

3.2.1.1 Afaig 

O Afaig é um software dedicado à concepção e ao planeamento da operação de grandes estações de 

passageiros. 

Com capacidade para calcular os tempos de viagem dos comboios, assiste o utilizador na construção 

e optimização dos diagramas de ocupação das estações e na distribuição eficaz dos comboios pelas 

plataformas. Ajuda a optimizar as condições das ligações entre comboios e a minimizar os riscos de se 

verificarem conflitos provocados por comboios a efectuar manobras. 

Assim, o Afaig permite avaliar os projectos de expansão e modernização das estações, desenvolver 

novas estratégias de operação das mesmas, conceber horários para situações de maior intensidade 

de tráfego ou circulação perturbada e analisar a adaptação de horários cíclicos. 

3.2.1.2 Capres 

O Capres é um programa destinado ao estudo e desenvolvimento de horários, sendo que tem 

capacidade para: 

• Determinar a viabilidade de um horário; 

• Avaliar a capacidade disponível numa linha; 

• Identificar os pontos críticos de uma rede ferroviária; 

• Comparar a capacidade oferecida por diferentes estruturas de horários; 

• Conceber horários alternativos; 

• Medir os impactos da abertura de novas linhas numa rede ferroviária; 

• Estimar os efeitos induzidos por alterações na infraestrutura, material circulante ou parâmetros 

de operação. 

Tendo em conta uma rede ferroviária, as suas restrições, condições de circulação e ligações entre 

diferentes comboios, o Capres avalia a capacidade disponível de uma linha como o número de 
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comboios que podem ser adicionados ao seu horário em função de uma estratégia de saturação 

definida pelo utilizador. 

A saturação consiste na elaboração de um novo horário a partir de um horário base, através da adição 

do máximo de comboios possível de acordo com as prioridades pré-estabelecidas. 

O Capres não calcula os tempos de viagem dos comboios, tendo o utilizador que introduzir valores 

máximos e mínimos para estes tempos, assim como os tempos de paragem nas estações. Isto permite 

a simplificação da modelação da infra-estrutura, que, assim, recorre ao conceito clássico de nós e suas 

interligações. 

A mais recente versão do Capres foi desenvolvida em parceria com a consultora SMA und Partner AG 

para funcionar como um módulo adicional do software Viriato. 

3.2.1.3 Fasta 

O Fasta é um software abrangente para a simulação do movimento de comboios dentro de uma rede 

ferroviária e análise da robustez dos seus horários. Este foi concebido para identificar e analisar 

atrasos, detectar as suas causas e apresentar a sua distribuição geográfica. 

Este software é baseado nos seguintes conceitos: 

• É uma plataforma de simulação discreta de eventos, sendo os eventos a chegada e partida 

dos comboios aos nós; 

• Funciona de forma determinística, sendo os tempos de viagem inseridos pelo utilizador, ou de 

forma estocástica, em que os tempos de viagem são retirados da respectiva curva de 

distribuição; 

• Simula um horário praticado numa rede ferroviária, com base na descrição da rede (linhas e 

nós) e dos seus comboios; 

• A simulação tem em conta as condicionantes da rede a simular, como os tempos de avanço 

mínimos e as ligações entre comboios nos nós; 

• Os dados dos modelos e os resultados das simulações são armazenados em bases de dados 

próprias e podem ser exportadas. 

A modelação das redes ferroviárias é feita através dos conceitos gráficos da teoria clássica. As 

estações são representadas por nós e os troços de via entre estações por linhas que ligam os nós. 

O Fasta permite observar de forma detalhada os resultados das suas simulações, assim como o seu 

tratamento estatístico. Estes resultados podem ser apresentados alfanumérica ou graficamente. 
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As aplicações em que este software apresenta maior utilidade são as seguintes: 

• Análise da estabilidade de um horário cíclico em condições de circulação normais ou 

perturbadas; 

• Comparação de políticas de controlo de tráfego; 

• Análise das consequências da manutenção de determinadas ligações entre serviços na 

estabilidade de um horário; 

• Determinação dos tempos de viagem necessários para manter a estabilidade do horário de 

uma rede; 

• Análise dos efeitos das operações de manutenção na estabilidade dos horários. 

Desta forma, o Fasta permite obter os valores dos atrasos registados durante a simulação, a sua origem 

e a sua distribuição, e respectiva evolução, no tempo e no espaço. 

3.2.1.4 RailNet II 

O RailNet II é um programa vocacionado para a concepção de novas infra-estruturas ferroviárias que, 

apoiado numa única base de dados e na automatização de tarefas, torna o processo de concepção e 

planeamento mais fluido e rápido, permitindo ao utilizador trabalhar com mais flexibilidade e 

criatividade. 

A definição do traçado e das características do material circulante das novas linhas é feita com o auxílio 

do cálculo do movimento dos comboios do qual se obtêm os tempos de viagem e os diagramas de 

velocidade, esforço de tracção e consumo de energia. 

Com o RailNet II é, também, possível desenvolver estratégias de exploração e horários para as novas 

infra-estruturas. 

3.2.2 Sistemas da SNCF 

Nos últimos anos a SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) registou um aumento 

considerável da sua actividade. O crescimento progressivo do tráfego de passageiros e mercadorias 

obrigou a operadora a prever e antecipar as futuras necessidades de capacidade exigidas pelo mercado 

(Djellab, 2001). 

Assim, para garantir a manutenção do nível de qualidade do seu serviço, a SNCF desenvolveu 

ferramentas que lhe permitem realizar estudos de âmbito e detalhe alargado que servem de apoio à 

gestão das suas infra-estruturas e ao desenvolvimento de novos projectos. Entre elas encontram-se o 

Demiurge, o SISYFE e o Lipari (Djellab, 2001) (Dessagne, 2006) (Fontaine, 2001). 
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3.2.2.1 Demiurge 

O Demiurge é um software de apoio ao estudo da capacidade de linhas e redes ferroviárias com recurso 

a modelos simples de nós e respectivas interligações. Sendo que estes elementos podem apresentar 

diversos níveis de complexidade (Djellab, 2001) (Dessagne, 2006). 

Este sistema baseia-se num algoritmo de cálculo misto (linear e discreto), que processa os tempos de 

chegada e partida dos comboios nos nós, os tempos de paragem nas estações, os tempos de viagem 

mínimos e máximos, os tempos de avanço mínimos entre comboios, as ligações entre serviços e as 

diferentes prioridades dos mesmos (Djellab, 2001). 

Desta forma, o Demiurge é capaz de avaliar a capacidade disponível e localizar os pontos críticos de 

uma linha ou rede ferroviária, e optimizar os seus horários, apresentando propostas de saturação dos 

mesmos (Djellab, 2001). 

3.2.2.2 SISYFE 

O SISYFE (SImulateur du SYstème Ferroviaire) é uma plataforma para a simulação precisa do 

movimento de comboios em redes ferroviárias. 

No cálculo de uma simulação o SISYFE cruza os dados referentes à infra-estrutura, material circulante, 

horários, estratégia de gestão e possíveis falhas do sistema. 

A infraestrutura é descrita com detalhe nos modelos do SISYFE (comprimentos, raios, declives, posição 

dos elementos de sinalização, entre outros). Sendo possível modelar desde os sistemas clássicos de 

controlo da circulação até aos sistemas mais avançados utilizados na rede ferroviária francesa. 

As características físicas (massa e comprimento) e de performance dinâmica (de aceleração e 

frenagem) do material circulante são, também, aplicadas no cálculo do seu movimento. 

As falhas do sistema são divididas em falhas das instalações fixas (sinais, aparelhos de mudança de 

via, anomalias na infra-estrutura, entre outras) e do material circulante (atrasos devido às paragens nas 

estações, reduções de velocidade, paragens forçadas, entre outras). 

Desta forma, o SISYFE calcula de forma continua o movimento dos comboios e de forma discreta o 

comportamento da infra-estrutura e seus sistemas. Este cálculo é ajustado por factores que simulam o 

comportamento do condutor. 

Uma grande quantidade de dados é produzida e armazenada durante a simulação. Os resultados 

intermédios podem ser visualizados de forma gráfica no decorrer da simulação e uma vez que esta 

termina, a informação pode ser analisada e resumida para criar relatórios estatísticos (Fontaine, 2001). 
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Assim, o SISYFE é uma ferramenta utilizada para: 

• Avaliar a robustez dos horários; 

• Estudar técnica e economicamente novos sistemas de controlo, alterações na infra-estrutura, 

entre outras; 

• Definir e testar estratégias de operação e gestão; 

• Validar sistemas de supervisão e gestão operacional; 

• Treinar controladores de tráfego. 

3.2.2.3 Lipari 

O Lipari funciona em paralelo com o SISYFE, uma vez que é através deste que se constroem e simulam 

os seus modelos. 

Este software é vocacionado para a avaliação e optimização dos níveis de pontualidade de linhas com 

grande densidade de tráfego, definição da estrutura dos horários a aplicar em linhas equipadas com 

sistemas semi-automáticos de controlo de tráfego e do tipo ERTMS 2 e avaliação, por comparação de 

modelos, dos ganhos de pontualidade obtidos (Abril, 2007). 

O Lipari detecta situações anormais comparando o horário teórico com o real, obtido na simulação, 

determina uma nova solução de horário que minimize os atrasos verificados, recalcula as ordens de 

circulação dos comboios afectados pela nova solução e envia-as para o SISYFE para serem novamente 

simuladas (Dessagne, 2006). 

3.2.2.4 Sardaigne 

À semelhança do Lipari este programa funciona em paralelo com o SYISYFE, sendo que o Sardaigne 

introduz, de forma aleatória, incidentes nos horários e processa os resultados do ponto de vista 

estatístico. A distribuição de incidentes pode ser estimada a partir da respectiva base de dados, onde 

são registados todos os incidentes que ocorreram na linha ou rede ferroviária em estudo. 

Assim, o Sardaigne permite estudar a robustez dos horários e desenvolver planos de resposta a 

situações de circulação perturbada (Dessagne, 2006). 

3.2.3 RailSim 

O RailSim é um software desenvolvido pela SYSTRA Consulting Inc. e é uma ferramenta de apoio à 

decisão no âmbito da indústria ferroviária disponível desde 1991, sendo utilizado por grande parte das 

operadoras na América do Norte. 
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O seu objectivo principal é a avaliação de custos associados à gestão, construção e renovação de 

linhas ferroviárias. O seu lema é “teste antes de investir”. 

Esta plataforma está dividida em oito módulos, sendo que alguns podem ser adquiridos como extra à 

versão básica do programa: 

• “RailSim Editor”; 

• “Train Performance Calculator”; 

• “Network Simulator”; 

• “Load Flow Analyzer”; 

• “Headway Calculator”; 

• “Safe Braking Calculator”; 

• “Control Line Generator”; 

• “Supporting Modules”. 

O “RailSim Editor” é a ferramenta com a qual são construídos os modelos de simulação, incluindo a 

infra-estrutura, os sistemas de controlo, os equipamentos e as operações a executar. 

Permite modelar redes ferroviárias complexas, com diferentes tipos de tráfego, definir múltiplos planos 

de exploração, atribuir horários padronizados a cada tipo de serviço, especificar a interactividade entre 

comboios e determinar as regras de circulação. 

A infra-estrutura e o material circulante são modelados com detalhe, sendo os dados reunidos em bases 

de dados criadas pelo “RailSim Editor”, que pode, ainda, exportar desenhos da infra-estrutura em 

ficheiros compatíveis com o Auto CAD. 

O “RailSim Editor” pode aceder aos módulos “Headway”, “Safe Braking” e “Control Line Calculators”. 

O “Train Performance Calculator” calcula com exactidão o movimento de um comboio numa 

determinada linha e é especialmente útil no planeamento de redes ferroviárias e na concepção e análise 

de material circulante. 

Este módulo tem as seguintes capacidades: 

• Calcular a velocidade de circulação limite em cada curva; 

• Analisar o impacto dos tempos de paragem nas estações no funcionamento de uma linha; 

• Calcular o consumo de energia dos comboios para avaliar o custo das estratégias de circulação 

e a eficiência energética do material circulante; 

• Comparar a performance e os tempos de viagem de diferentes modelos de material circulante; 

• Determinar as relações peso-potência dos comboios para diferentes condições de aderência; 

• Avaliar os ajustes aos tempos de viagem quando as condições de aderência são desfavoráveis. 
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O “Network Simulator”, como o próprio nome indica, faz a simulação virtual dos modelos, nas condições 

impostas pelo utilizador. 

É capaz de: 

• Avaliar a capacidade critica de uma linha ferroviária consoante o seu cantonamento e 

apresentar soluções para eliminar esses condicionamentos; 

• Testar novos sistemas de controlo da circulação; 

• Avaliar a influência das alterações ao traçado e às condições de circulação em linhas 

existentes; 

• Analisar a capacidade de uma linha conforme as condições de operação, os tipos de serviços 

existentes, os padrões de paragem e as estratégias e prioridades de circulação em vigor e os 

sistemas de sinalização instalado; 

• Detectar automaticamente conflictos, apresentar e testar soluções alternativas. 

O “Network Simulator” apresenta os resultados da simulação de forma gráfica ou alfanumérica, como 

relatórios de diagnóstico e análise de atrasos, fluxo de passageiros, falhas de operação, diagramas de 

via, entre outro. 

O “Load Flow Analyzer” permite medir a capacidade do sistema eléctrico de uma linha ou rede, a 

necessidade energética para o seu funcionamento e o custo que lhe está associado. É ainda capaz de 

quantificar os efeitos da frenagem regenerativa ou dinâmica. 

O “Headway Calculator” determina se o plano de operação em prática tira o máximo partido da 

capacidade da rede, mede a capacidade de pontos específicos da rede e analisa o ritmo de 

recuperação dos tempos de avanço por parte dos comboios. 

O “Safe Braking Calculator” determina a distância de frenagem mínima que garante a segurança dos 

diferentes comboios em diferentes pontos de uma linha. 

O “Control Line Generator” é a ferramenta que possibilita fazer alterações ao nível da infra-estrutura ou 

regras de circulação em modelos já existentes para que sejam novamente simulados e possam, assim, 

ser afinados. 

Os “Supporting Modules” são as ferramentas básicas que permitem que o utilizador aceda e edite os 

restantes módulos. Entre elas estão o menu principal, o gerador de relatórios e as bases de dados de 

material circulante e respectivas equações de resistência ao avanço. 
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3.2.4 RailSys 

Desenvolvido pela Universidade de Hanôver (Leibniz Universität Hannover) em parceria com a RMCon 

(Rail Management Consultants), o RailSys usa a descrição microscópica do mundo real nos seus 

modelos para reduzir o risco de tomada de más decisões, baseadas num planeamento pouco rigoroso. 

O RailSys consiste em quatro módulos: 

O “Infrastructure Manager” permite reproduzir, editar e gerir ao pormenor qualquer linha ou rede 

ferroviária de qualquer dimensão. 

Todos os dados da infra-estrutura são inseridos com a exactidão de um metro. Parâmetros como 

comprimento, declive, raio, sobre-elevação, quilometragem, velocidade de circulação e peso por eixo 

máximos permitidos, sistema eléctrico e a secção dos túneis podem ser introduzidos e continuamente 

alterados. 

Com este módulo é possível modelar desde sistemas de sinalização simples até sistemas de cantão 

móvel ou mesmo controlo automático de comboios. 

O “Timetable Manager” permite criar com facilidade horários para dias inteiros e atribuir a cada comboio 

percursos alternativos para realizar um determinado serviço. 

Uma vez que o RailSys calcula e detecta automaticamente os tempos de viagem dos comboios, a 

ocupação dos cantões, e os conflitos em toda a rede modelada, é possível ver de imediato os efeitos 

de qualquer alteração à circulação e analisar a robustez dos horários, a viabilidade das ligações entre 

serviços e o dimensionamento dos tempos de avanço. 

Com o RailSys é possível calcular a capacidade de uma linha para um dado horário e com o auxílio do 

software NEMO (Network Evaluation MOdel), desenvolvido pela empresa IVE mbH, é ainda possível 

estimar a capacidade de uma linha sem que lhe seja atribuído qualquer plano horário. 

O “Simulation Manager” calcula simultaneamente a posição de todos os comboios na rede a simular. 

Sendo possível realizar simulações em condições normais de circulação para averiguar o correcto 

funcionamento do modelo e detectar conflitos não previstos, assim como simular perturbações na 

circulação de comboios para determinar e analisar os efeitos das mesmas. 

Estas perturbações são editadas pelo utilizador, que pode impor atrasos nos tempos de paragem nas 

estações, atrasos acumulados na partida dos comboios, entre outros. Nestes casos o RailSys é capaz 

de tomar decisões no decorrer da simulação, e redefinir os percursos a realizar pelos comboios assim 

como a ordem de libertação dos mesmos, conforme a sua prioridade. 
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O “Evaluation Manager” é uma ferramenta de apoio à análise dos resultados da simulação, 

nomeadamente, o impacto das alternativas de infra-estrutura e horários. Produz diversas análises 

estatísticas e comparativas sobre atrasos, qualidade das ligações, entre outras. Permitindo, assim, 

determinar se diferentes opções resultam em melhorias significativas do sistema. 

Os dados produzidos podem ser apresentados à escala global ou pontual, possibilitando detectar 

padrões de comportamento e pontos críticos da rede. 

3.2.5 DONS 

O DONS (Design Of Networks Schedules) é um projecto da Railned, a organização responsável pela 

gestão da capacidade dos caminhos de ferro holandeses e pelo aconselhamento do governo no que 

diz respeito às necessidades de capacidade no futuro (Abril, 2007) (Bouwman, 2001). Este projecto 

nasceu em 1992 com o objectivo de criar uma ferramenta de apoio à decisão capaz de acelerar o 

processo de concepção de horários cíclicos (Van den Berg, 1994). 

Baseado no sistema de cálculo discreto das redes de Petri, o DONS gera vários horários, para 

diferentes estratégias de exploração de uma dada linha ou rede ferroviária, considerando as 

condicionantes à circulação impostas pela infra-estrutura e pelo utilizador. 

O DONS calcula os tempos de viagem dos comboios a aplicar na construção dos horários e quando a 

construção dos mesmos se revela impossível, este detecta as decisões em conflito, permitindo ao 

utilizador revê-las. O sistema calcula, ainda, os ajustes que se apresentam mais eficazes, sugerindo-

os ao utilizador (Berg, 1994 (Aalst, 2005). 

Em 1997 dá-se início ao desenvolvimento de um novo módulo do DONS que permitisse a simulação 

dos seus horários e a introdução de perturbações na circulação, para, assim avaliar a sua robustez. 

Nasce, então, o SIMONE (SImulation MOdel for NEtworks), uma plataforma desenvolvida pela Incontrol 

Simulation Solutions em parceria com a Railned (Abril, 2007). 

O SIMONE tem a capacidade de aceder às bases de dados do DONS, possibilitando a transferência 

de dados entre as duas plataformas através do “Infra and Timetable Database Interface”, e a construção 

automática de modelos de simulação pelo “Automatic Model Generator”. No entanto os modelos podem 

ser construídos directamente no SIMONE recorrendo à “Simulation Library”. 

No SIMONE cada estação e cada troço de ligação entre estações é tratado como um módulo 

independente no contexto global dos modelos. Esta compartimentação de informação permite ao 

“Output Generator” produzir, de forma automática, relatórios que podem compilar os resultados 

absolutos da simulação de uma linha ou rede ferroviária ou apresentar apenas os resultados obtidos 

num troço ou estação específica. 
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Estes dados podem ser analisados e, no caso de serem simulados diferentes cenários, comparados 

entre si pelo “Output Analyzer and Manager” para apurar a relação entre as causas e os efeitos. 

O SIMONE “Incontrol Center” é o módulo nuclear desta plataforma de simulação, onde é feita a ligação 

entre os restantes módulos, onde toda a simulação é controlada e a partir do qual é transmitida a 

informação que é exportada para o DONS. 

Desta forma, o DONS possibilita que, para além de prever as futuras necessidades de capacidade, se 

avalie a robustez dos horários desenvolvidos para uma rede ou linha ferroviária, se identifique os seus 

possíveis melhoramentos, os pontos críticos da infra-estrutura e as causas das perturbações da 

circulação (Bouwman, 2001). 

3.2.6 PETER 

O Peter (Performance Evaluation of Time Events in Railways) resulta da parceria entre a Delft University 

of Technology e a consultora ORTEC (Abril, 2007). 

Recorrendo a avançados algoritmos matemáticos e com base nos tempos de viagem utilizados na 

construção dos horários, o PETER avalia, de forma determinística, os indicadores de performance das 

redes ferroviárias. 

O PETER permite modelar a infra-estrutura e os seus horários, sendo, ainda, capaz de aceder às bases 

de dados do DONS, permitindo a importação de dados referentes à infra-estrutura e horários que são 

utilizados depois na construção automática dos modelos de cálculo. 

Desta forma, o PETER, avalia a robustez dos horários introduzidos pelo utilizador ou produzidos pelo 

DONS, através da introdução de atrasos na circulação dos comboios, da análise da sua propagação, 

dos tempos de avanço e de recuperação. 

O método de cálculo algébrico utilizado pelo PETER permite realizar análises ao sistema num espaço 

de tempo considerado aceitável para o apoio à decisão diária no âmbito da indústria ferroviária 

(Goverde, 2002). 

3.2.7 TPS/STRAX 

O Train Planning System (TPS) é um sistema desenvolvido pela empresa alemã HaCon, especializada 

em software dedicado à indústria ferroviária. Em 2001 foi implementada nos caminhos de ferro 

dinamarqueses com o nome STRAX. 

O TPS combina a informação detalhada da infra-estrutura, material circulante, horários, interacções 

entre comboios, regras de circulação e estratégias de operação para simular o funcionamento de linhas 

e redes ferroviárias. 
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Os horários podem ser construídos directamente pelo utilizador ou com o auxílio de diagramas de 

marcha interactivos e da detecção automática de conflitos. Podem, ainda, ser exportados com 

diferentes formas e níveis de detalhe, conforme o tipo de utilizador a que se destinem, como os gestores 

da infra-estrutura, os maquinistas ou o consumidor. A utilização do calendário perpétuo possibilita a 

programação ilimitada de serviços.  

Os tempos de viagem são calculados com precisão e são apresentadas propostas de resolução dos 

conflitos. Através da simulação estocástica de múltiplos cenários de circulação perturbada de 

comboios, o TPS, permite avaliar a robustez e a qualidade dos horários. 

O TPS produz relatórios com análises e comparações dos resultados de diferentes simulações, é capaz 

de trocar informação outras plataformas e os seus modelos de simulação podem ser editados por 

diferentes utilizadores em simultâneo. 

Com esta ferramenta é possível gerir um infra-estrutura em tempo real, uma vez que este permite a 

transmissão do movimento de comboios para o sistema à medida que este decorre. Assim, o TPS é 

capaz de prever com antecedência, os conflitos provocados por desvios do horário.  

3.2.8 ROMAN  

Desenvolvido pela Siemens, o ROMAN (ROUte MANagement) é um software abrangente no âmbito da 

gestão de infra-estruturas ferroviárias (ILOG, 2002). 

O ROMAN permite planear a curto prazo as estratégias de exploração de linhas e redes ferroviárias, 

avaliar a sua capacidade e testar a robustez dos seus horários através da sua simulação. Este sistema 

possibilita, ainda, a gestão de equipas de trabalho e material circulante. 

A modelação da infra-estrutura e do material circulante pode ser feita com diferentes níveis de detalhe, 

conforme as necessidades do utilizador. Os tempos de viagem podem ser calculados individualmente, 

para cada movimento de cada comboio, ou calculados à priori, como tempos de referência para cada 

tipo de comboio. 

Através da simulação de diversos cenários de perturbações na circulação, o ROMAN detecta os 

conflitos e os pontos críticos do modelo, resolvendo os últimos de forma automática. Os resultados das 

simulações podem ser exportados sob a forma de diagramas de marcha, relatórios estatísticos, entre 

outros (Abril, 2007). 
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3.2.9 MultiModal 

A MultiModal Applied Systems, Inc. é uma consultora norte americana na área dos transportes que 

desenvolveu duas ferramentas informáticas de apoio à decisão dedicadas à indústria ferroviária, o 

MultiRail e o FastTrack II. 

O MultiRail tem duas versões, a MultiRail Passenger Edition e a MultiRail Freight Edition. 

O FastTrack II resulta da parceria entre a MultiModal e a Rail Sciences, Inc. com o objectivo de melhorar 

a versão originalmente desenvolvida pela MultiModal. Este software complementa as versões de 

passageiros e mercadorias do MultiRail, uma vez que é capaz de trocar informação com as mesmas 

(MultiModal, 2002). 

3.2.9.1 MultiRail 

Este sistema é uma plataforma de simulação de redes ferroviárias e de apoio à construção de horários, 

gestão de infra-estruturas e respectivos recursos humanos. 

O diagrama de qualquer rede ferroviária pode ser digitalizado e importado para o MultiRail para servir 

de base de construção dos respectivos modelos, bastando para isso inserir os nós e suas interligações 

sobre a imagem digitalizada. 

Posteriormente podem ser editadas as características dos nós e ligações, como o seu comprimento, 

número de linhas, localização e tipo de aparelhos de mudança de via, configuração das estações, entre 

outras. 

Durante a simulação o MultiRail detecta os conflitos, apresenta os seus detalhes e grau de severidade, 

e reage aos mesmos de acordo com as regras previamente definidas pelo utilizador. 

Através da análise algorítmica da infra-estrutura e dos horários, e dados os pontos chave de um serviço, 

o MultiRail é capaz de apresentar propostas de itinerários para o mesmo, assim como possíveis 

ligações entre serviços. 

O MultiRail tem capacidade para gerir equipas de trabalho afectas às redes ferroviárias assim como 

determinar a melhor ocupação das plataformas das estações. 

A geração de horários por parte do MultiRail permite avaliar a viabilidade e qualidade do nível de serviço 

pretendido pelo utilizador, o tráfego em pontos específicos da rede e o nível de saturação da mesma 

(Abril, 2007). 
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3.2.9.2 FastTrack II 

O FastTrack II é um sistema que pode ser utilizado individualmente ou de forma integrada, como um 

módulo do MultiRail. 

Aplicado individualmente, o FastTrack II permite determinar a viabilidade de um horário, avaliar, através 

da sua simulação, o impacto de alterações na estratégia de circulação, infra-estrutura, sistema de 

sinalização ou material circulante e medir a capacidade teórica e prática de linhas e redes ferroviárias. 

Possibilita, também, a simulação de diferentes cenários de perturbação da circulação para avaliar a 

robustez dos horários. 

Quando utilizado em conjunto com o MultiRail, o FastTrack II disponibiliza as mesmas funções, com a 

vantagem de os seus resultados serem transmitidos automaticamente para o MultiRail, facilitando o 

processo de afinação dos modelos (MultiModal, 2002). 

3.2.10 Railcap 

O Railcap foi desenvolvido pela consultora Stratec e é um software de análise da capacidade de linhas 

ferroviárias através da utilização de modelos estáticos de simulação, que lhe permitem obter resultados 

de forma rápido. 

O Railcap calcula a capacidade disponível numa linha ou rede ferroviária, detecta os conflitos e os 

pontos críticos da infra-estrutura e respectivo horário, e testa os efeitos das medidas correctivas 

inseridas nos modelos. No entanto, apresenta uma limitação, não sendo capaz de detectar conflitos da 

ordem de grandeza de um minuto. 

Os modelos do Railcap têm um elevado nível de detalhe, sendo o objecto mais elementar da sua 

modelação a secção de via entre dois nós, sendo que estes podem representar um aparelho de 

mudança via, um elemento do sistema de sinalização, uma restrição à circulação, entre outros. 

O cálculo da simulação é feito com base no itinerário dos comboios, na sua velocidade e aceleração 

máximas e nos tempos de avanço e paragem impostos pelo utilizador. 

O Railcap produz relatórios com dados gráficos e alfanuméricos referentes à capacidade das infra-

estruturas simuladas e estabelece comparações entre diferentes cenários de exploração. 

Para avaliar a capacidade, o Railcap calcula, para cada elemento da infra-estrutura, o tempo durante o 

qual este está ocupado pelas operações dos comboios simulados, transformando, de seguida, este 

valor numa percentagem do tempo disponível. 

Por vezes, quando se pretende obter uma análise do ponto de vista estratégico, a modelação através 

do Railcap revela-se desnecessariamente detalhada. Por essa razão, a STRATEC desenvolveu o 
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Macro Railcap, cujos elementos básicos de modelação são troços de linha homogéneos entre 

diferentes ramais. 

Esta modelação é bastante mais fácil e rápida de executar, mas exige um melhor planeamento da 

mesma e baseia-se num maior número de hipóteses. Os seus resultados mostram, de forma 

consistente, que se aproximam dos resultados obtidos a partir da modelação detalhada do Railcap. 

3.2.11 VISION 

O VISION (Visualisation and Interactive Simulation of Infrastruture and Operations on rail Networks) e 

o OSLO (Overhead Systems LOading) são duas ferramentas informáticas desenvolvidas no final da 

década de 80 (1987) pela British Rail Research Division, pertencente à British Rail, a empresa pública 

outrora proprietária e operadora dos caminhos de ferro britânicos. Esta empresa foi privatizada entre 

1994 e 1997, dando origem à Railtrack. 

Baseado nos conceitos de modelação originais do software GATTS (General Area Timebased Train 

Simulator) desenvolvido pela British Rail em 1870, o VISION foi concebido como um programa amigo 

do utilizador com capacidade para modelar uma grande variedade de operações sem exigir que o 

utilizador tenha conhecimentos informáticos avançados.  

A infra-estrutura é modelada com detalhe, sendo introduzidos os pontos quilométricos que marcam a 

posição dos elementos de sinalização, mudanças de declive dos traineis ou raio das curvas, limitações 

de velocidade, entre outras. O VISION tem capacidade para modelar os sistemas de sinalização mais 

simples até sistemas complexos como o de cantão móvel. 

O movimento dos comboios assim como a sua performance são calculados com precisão. Com base 

nas características do material circulante são obtidos valores referentes ao esforço de tracção e 

frenagem, velocidade de circulação, entre outros. 

Os horários podem indicar os tempos de chegada e partidas dos comboios, os tempos de avanço e de 

paragem mínimos e as possíveis ligações entre serviços. 

Com base nos requisitos impostos pelo utilizador, o VISION é capaz de determinar, de forma 

automática, os itinerários dos comboios e, de acordo com a estratégia escolhida, resolver os conflitos 

detectados durante a simulação. As estratégias disponíveis são: 

• “Primeiro a chegar, primeiro a ser servido” 

• Pela ordem definida no horário; 

• Menor perda de tempo; 

• Menor custo associado; 
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sendo que a última hipótese requer a definição do custo dos atrasos para cada categoria de serviço. 

A simulação é calculada de forma discreta através do incremento de tempo fixo, podendo este 

incremento ser tão pequeno quanto um segundo. Quanto menor for o incremento de tempo escolhido 

maior será a precisão da simulação mas mais demorada esta se tornará. 

Antes de simular um modelo, o VISION permite calcular o movimento de todos os comboios sem ter 

em conta as suas interacções e, assim, verificar a existência ou não de erros na modelação do material 

circulante, infra-estrutura ou horários, tirar conclusões preliminares em relação à viabilidade dos 

objectivos traçados e obter os tempos de viagem, que podem servir de base à construção dos horários. 

Para avaliar a robustez dos horários podem ser introduzidas perturbações na circulação dos comboios. 

Estas podem ser programadas pelo utilizador, no início ou no decorrer da simulação, ou fazer parte dos 

cenários de perturbação pré-definidos no VISION. 

Durante a simulação é gerada uma grande variedade de dados que são depois usados para criar 

relatórios, estudos comparativos e diagramas diversos. 

O VISION assume que o esforço de tracção máximo exercido pelos comboios depende apenas da sua 

velocidade, não sendo influenciado pelo movimento de outros comboios. Mas, na prática, nos sistemas 

de tracção eléctrica, o esforço de tracção de um comboio depende da voltagem que lhe é 

disponibilizada, sendo que esta depende dos restantes comboios que circulem na sua vizinhança. 

O OSLO é um módulo adicional do VISION que permite calcular de forma exacta a performance dos 

sistemas de alimentação eléctrica com corrente alterna, dando uma maior precisão aos resultados das 

simulações e sendo, por isso, uma boa ferramenta para testar e avaliar novos sistemas eléctricos. 

A pedido da operadora espanhola RENFE foi desenvolvida uma versão do VISION que para além do 

idioma se adapta às suas convenções, sistemas de sinalização e regras de circulação (McGuire, 1994). 

3.2.12 Capacity Management Systems 

Os Capacity Management Systems (CMS) são uma colecção de programas informáticos de modelação 

e análise ferroviária e uma base de dados que lhes é comum. Juntos formam uma ferramenta bastante 

útil no planeamento da utilização eficaz da capacidade de linhas e redes ferroviárias. 

Esta plataforma foi desenvolvida pela AEA Technology para a Railtrack, empresa que em 1994 se 

tornou proprietária e gestora de grande parte da infra-estrutura ferroviária no Reino Unido. Em 2002 

esta empresa foi nacionalizada, depois de, em 2000, o estado de degradação da infra-estrutura ter sido 

responsável por um descarrilamento com graves consequências humanas. Nasceu assim a actual 

Network Rail. 
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O CMS é composto pelos módulos “Planning Timetable Generator” (PTG), MERIT, “Path Searching 

and Pricing” (PSaP), “Geographical Information” e SCORES. 

A modelação das infra-estruturas no CMS inclui a descrição do esquema das estações e dos pontos 

de ligação, para permitir a detecção de conflitos provocados pelas manobras dos comboios. 

O “Planning Timetable Generator” usa tecnologia de optimização para gerar, de forma automática, 

horários que satisfação as exigências comerciais e as condicionantes infra-estruturais e de operação 

impostas pelo utilizador. 

O MERIT simula as operações ferroviárias para testar as implicações dos horários e das alterações à 

infra-estrutura propostas, e detecta onde a realização de alterações pode ser benéfica. 

O “Path Searching and Pricing” detecta nos horários das linhas ferroviárias se há capacidade disponível 

para inserir mais comboios. Estes dados são obtidos através da estimação da degradação dos índices 

de pontualidade causada pelos novos comboios, sendo possível associar a este processo mecanismos 

de avaliação de custos. 

A utilização dos “Geographical Information Systems” para apresentar os resultados obtidos nas 

simulações sob a forma de mapa, permite ao CMS calcular várias medidas relativas ao 

congestionamento e à capacidade das redes ferroviárias, analisar as operações simuladas e propor 

novos horários. A sua representação gráfica dos resultados possibilita a rápida detecção de pontos 

críticos e da capacidade disponível das redes ferroviárias. 

O SCORES compara os horários em vigor com os propostos e avalia as alterações que os tornam mais 

atractivos para os passageiros. Por análise dos dados referentes ao fluxo de passageiros em 

conjugação com a atractividade dos horários, estima o nível de utilização que os mesmos vão ter (Abril, 

2007). 

3.2.13 Viriato 

Desenvolvido em 2001 pela SMA und Partner AG, o Viriato é um software abrangente usado, 

essencialmente, no planeamento estratégico e gestão de infra-estruturas ferroviárias. Esta plataforma 

é a principal ferramenta de apoio à decisão utilizada pela proprietária e gestora da infra-estrutura 

ferroviária portuguesa, a Infraestructuras de Portugal (IP), anterior REFER, EPE. 

Conforme o número de utilizadores e a quantidade de informação a processar, o Viriato pode usar 

diferentes sistemas de base de dados. Para aplicações de pequena dimensão e pequenos grupos de 

trabalho, o sistema MS Access proporciona uma boa performance e flexibilidade. Para disponibilizar 

grandes quantidades de informação a grupos de trabalho numerosos, os sistemas Oracle e SQL Server 

oferecem uma melhor performance e segurança. 
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O “Running Time Calculator” permite calcular de forma precisa os tempos de viagem dos comboios, 

que podem ser aplicados na construção e optimização dos horários. Neste cálculo são consideradas 

as características do material circulante, como a curva de tracção, da infra-estrutura, como o declive 

dos traineis e a resistência ao avanço das curvas e túneis, e as limitações impostas à circulação, como 

as reduções de velocidade, entre outras. 

O tratamento da informação referente aos horários, por parte do Viriato, é alargado e os resultados 

podem ser apresentados de diferentes formas, conforme o seu objectivo. 

Através do módulo “Costumer Timetable”, o Viriato cria esquemas de representação dos horários 

destinados aos passageiros. Estes descrevem de forma clara os tipos de serviço disponíveis, a sua 

cobertura, frequência e padrão. 

Para fornecer aos maquinistas a informação espacial e temporal necessária para operar os comboios, 

o “Service Timetable” produz horários detalhados que incluem os tempos de chegadas e partidas nas 

estações e informação relevante em termos de segurança, como o cruzamento e a ultrapassagem entre 

comboios. 

Com base nas operações dos comboios, o Graphic Timetable cria diagramas de marcha com formas e 

conteúdos variados, conforme as necessidades do utilizador e permite comparar diferentes cenários 

de circulação através da sobreposição de diagramas. 

O “Netgraph” é um diagrama, traçado pelo Viriato, que representa em simultâneo a rede ferroviária e o 

seu horário. Neste, cada conjunto comboio-horário é representado como uma linha que liga as estações 

associadas ao seu itinerário, podendo ser representados todos os serviços existentes numa rede, assim 

como as suas interacções. 

A modelação das linhas e redes ferroviárias no Viriato é detalhada e, a partir do “Network Visualisation”, 

a sua representação pode ser feita com rigor geográfico ou alterada pelo utilizador. 

O “Calendar Module” permite atribuir uma data ou período de validade a grupos de comboios ou 

individualmente. Desta forma, a utilização do calendário perpétuo do Viriato permite planear os horários 

considerando as diferentes ofertas de serviços durante os dias da semana, fins-de-semana e feriados, 

assim como programar períodos de interdição ou limitação da circulação. 

O módulo “Conflict Detection”, baseado nos algoritmos do software Capres, determina se um horário 

respeita as limitações de operação e da infra-estrutura. Identifica as situações em que tal não se verifica 

e fornece informação detalhada sobre o tipo de conflito, os comboios afectados, a sua localização, 

duração, entre outros. Os seus resultados podem ser apresentados nos diagramas de marcha e nos 

diagramas de ocupação das estações. 
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O “Station Track Occupancy” é uma ferramenta de análise e produção de diagramas de ocupação das 

estações, que quando combinado com o Conflict Detection permite detectar manobras incompatíveis 

de comboios, atribuição de linhas em duplicado, entre outras. 

O módulo “Trip Time Analysis” compara e analisa diferentes alternativas de horários e avalia a 

qualidade do serviço que estas fornecem. Para isso o Viriato identifica, com base nos horários, as 

principais ligações entre serviços, os tempos de viagem e de transferência de passageiros, e avalia as 

qualidades de cada alternativa, quer na perspectiva do passageiro, quer do operador ferroviário. 

3.2.14 OpenTrack 

O OpenTrack começou, em meados dos anos 90, como um projecto de investigação do Swiss Federal 

Institute of Technology, na ETH Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich). Actualmente 

este software é propriedade da OpenTrack Railway Technology, uma empresa criada, em 2006, no 

seguimento do projecto da ETH Zurich, que aplica os resultados obtidos na investigação e na qual 

participam elementos da faculdade. 

O projecto, denominado Object-Oriented Modeling in Railways, tinha como objectivo o desenvolvimento 

de uma ferramenta amiga do utilizador que respondesse a questões sobre as operações ferroviárias 

através da sua simulação. 

O OpenTrack calcula de forma contínua e exacta o movimento dos comboios, tendo em conta as 

características da infra-estrutura, do material circulante e os horários.  

A infra-estrutura é modelada com detalhe, sendo inseridos os pontos quilométricos onde se verifica a 

alteração de pelo menos uma das suas características, como o declive dos traineis, o raio das curvas, 

a existência de limitações da velocidade de circulação ou elementos do sistema de sinalização, entre 

outros. Esta descrição da infra-estrutura pode ser feita com a precisão de um metro. 

Os sistemas de sinalização modelados pelo OpenTrack abrangem desde os sistemas de cantonamento 

simples até aos sistemas complexos, como o de cantão móvel. Podem também ser modelados uma 

grande variedade de sistemas de fornecimento de energia, quer de corrente contínua quer de corrente 

alterna. 

O OpenTrack armazena as características técnicas das locomotivas e dos comboios, como as curvas 

de tracção, comprimento, peso, factores de adesão, entre outros. E permite montar uma variedade 

infinita de comboios, através da combinação do número de locomotivas, carruagens e vagões definido 

pelo utilizador. 
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Os horários são construídos com base nos tempos de chegada e partida dos comboios nas estações 

e nos tempos mínimos de paragem, sendo que os primeiros podem ser obtidos a partir da simulação 

do movimento dos comboios. As ligações entre serviços também podem ser introduzidas nos horários. 

O OpenTrack tem capacidade para detectar conflitos na circulação dos comboios, no entanto para que 

seja capaz de os resolver, de forma automática, no decorrer da simulação, é necessário que o utilizador 

defina, previamente, itinerários alternativos para cada serviço. 

A simulação da circulação perturbada de comboios pode ser feita de três formas diferentes: através da 

imposição de atrasos nas estações, por parte do utilizador; da selecção de um dos cenários de atrasos 

aleatórios disponibilizados pelo OpenTrack; ou através da programação de incidentes, como limitações 

temporárias de velocidade, limitação da circulação em determinadas secções de via, entre outros. 

Durante a simulação é gerada uma grande variedade de dados que permitem criar diagramas de 

marcha e ocupação das estações, gráficos referentes à performance dos comboios, registos gráficos 

ou alfanuméricos dos atrasos registados, entre outros. 

3.2.15 CASSANDRA 

O CASSANDRA (Cognizant Adaptive Simulation System for Applications in Numerous Different Areas) 

é um sistema de simulação baseado numa classe especial de redes de Petri de alto nível denominada 

KAPN (Knowledge Attributed Petri Nets). 

Inserido na iniciativa RailML cujo objectivo é melhorar os processos de intercambio de dados entre 

diferentes aplicações de âmbito ferroviário, o Viriato tem capacidade para importar e exportar dados 

provenientes de e para outros sistemas. 

3.3 Análise comparativa 

Depois da análise de cada um dos programas apresentados é possível estabelecer uma comparação 

entre eles. Para reunir as características que se julgam ser as mais relevantes, desenvolveu-se uma 

tabela que permite visualizar os resultados desta análise, de forma expedita. 

Foram, assim, seleccionadas 14 características como pontos de comparação. 

Simulação: capacidade de simular o movimento de comboios em linhas ou redes ferroviárias, assim 

como as suas interacções. 

Gestão de horários: oferecer ferramentas que permitam, ao utilizador, gerir os horários do movimento 

de comboios no contexto geral de uma linha ou rede ferroviária. 



 

42 

 

Optimização de horários: capacidade para apresentar propostas de horários que melhorem o 

funcionamento do modelo, cumprindo as condicionantes impostas pelo utilizador. 

Análise de capacidade: cálculo da capacidade em diferentes esquemas de horários. Em alguns 

sistemas, para além de serem calculadas a capacidade em uso e a disponível, podem ser apresentados 

os resultados da capacidade teórica e prática de uma linha ou rede ferroviária. Uma vez que, para este 

estudo, não é relevante fazer esta distinção, considerar-se-á a análise de capacidade de uma forma 

genérica. Por outro lado, alguns programas, apesar de não apresentarem este tipo de resultados, 

permitem que o utilizador deduza, através dos restantes dados, a capacidade disponível numa linha ou 

rede ferroviária. 

Optimização da capacidade: apresentação de propostas de horários com maior aproveitamento da 

capacidade disponível. Possibilidade de saturar horários existentes, de acordo com os requisitos do 

utilizador. 

Gestão da infraestrutura: possibilitar a modelação e gestão de linhas ou redes ferroviárias. 

Gestão de estações: possibilitar a modelação e gestão de estações, tendo em conta o movimento dos 

comboios no seu interior. 

Gestão de equipas: permitir programar a alocação de equipas de trabalho, determinando o seu local 

e horário de trabalho. 

Análise da robustez: avaliação da robustez de diferentes esquemas de horários, através da sua 

exposição a situações de circulação perturbada. Apesar de alguns sistemas não procederem a esta 

análise, é possível, ao utilizador, deduzir, com facilidade, a robustez dos diferentes horários, por 

observação dos restantes dados fornecidos pelo programa, sendo que estes casos estão incluídos 

nesta característica. 

Avaliação económica: cálculo dos custos associados aos atrasos de diferentes tipos de serviços. 

Detecção de conflitos: detecção automáticas de conflitos existentes nos horários ou na circulação 

dos comboios. 

Resolução de conflitos: resolução automática de conflitos detectados nos horários ou na circulação 

dos comboios. A resolução de conflitos pode-se apresentar sob a forma da sugestão de alternativas de 

horários, que necessitem a aprovação do utilizador. Em alguns casos, para que o programa seja capaz 

de resolver os conflitos sem interromper a simulação, é necessário que sejam programados, 

antecipadamente, itinerários alternativos para cada um dos comboios, não sendo por isso, o sistema, 

totalmente automático. No entanto, considera-se que estes casos estão incluídos nesta característica. 
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Cálculo do movimento: cálculo exacto do movimento dos comboios, considerando as características 

da infra-estrutura e do material circulante. 

Análise da performance: análise dos índices de performance do material circulante. 

Segue-se o Quadro 3.1 onde se assinalam as valências de cada um dos programas de simulação 

anteriormente apresentados, permitindo a sua análise comparativa. 
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Quadro 3.1 – Comparação das valências dos diferentes programas de simulação ferroviária 
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Simulação de linhas e redes ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ 

Gestão de horários ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Optimização de horários ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ 

Análise de capacidade ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ 

Gestão de linhas e redes ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Análise de robustez ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ 

Gestão de estações ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Avaliação económica ✗ ✗ ✗ ✗ ✗  ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓  ✗ 

Gestão de equipas ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Detecção de conflitos ✓ ✓ ✓ ✗ ✓  ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Análise da performance  ✗ ✗ ✓ ✗  ✗ ✗ ✓  ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓   ✓ 

Cálculo dos tempos de viagem ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Resolução de conflitos    ✗   ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ 

Optimização da capacidade ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ 

Modelação detalhada da infraestrutura ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Modelação detalhada do material circulante ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓  ✓ ✓ 
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Como se pode verificar através da análise do Quadro 3.1, os programas de simulação ferroviária 

permitem visualizar o funcionamento de uma linha ferroviária nas condições definidas pelo 

utilizador/programador, e têm a capacidade de calcular um conjunto diversificado de operações, cujos 

resultados permitem efectuar uma análise detalhada do funcionamento total das linhas ferroviárias, a 

movimentação de comboios nas estações e o movimento do material circulante ao longo do traçado de 

via.  

Esta informação, depois de uma análise crítica e reunida de acordo com o objectivo do estudo, pode 

servir de base para a tomada de decisões em relação à operação de via. Em especial, a possibilidade 

de antever conflitos torna estas ferramentas uma maior valia para os gestores ferroviários. 

No caso das intervenções de via que influenciem o seu funcionamento, a possibilidade de saber 

antecipadamente quais serão os impactos dos trabalhos de via tem um papel essencial na elaboração 

do plano de intervenções, na escolha dos métodos de trabalho e na definição de planos de contingência 

caso existam desvios em relação ao previsto. 

Contrariamente à rede rodoviário, a rede ferroviária, por norma, não apresenta um conjunto de rotas 

alternativas à circulação, pelo que a simulação da circulação dos comboios em condições que não 

sejam as de normal funcionamento da via revela-se uma ferramenta com bastante potencial. 

3.4 Calibração e validação de modelos 

Os resultados de qualquer simulação só se podem considerar válidos mediante validação do modelo 

que os gerou, caso contrário, podem levar a conclusões erradas. Esta validação é feita através da 

comparação entre os resultados da simulação e a realidade, sendo esta confirmada se os resultados 

estiverem dentro das margens de erro consideradas aceitáveis para o modelo em estudo. 

Para que a simulação se aproxime da realidade é necessário que esta seja calibrada com base em 

informações recolhidas da realidade que se pretende modelar. No caso da simulação ferroviária, os 

parâmetros de calibração são ajustados em função da comparação e análise dos dados obtidos na 

simulação com os dados que podem ser recolhidos por equipamentos existentes ao longo da via ou ao 

bordo do material circulante, que registam os dados associados ao movimento do comboio, como a 

sua posição e velocidade no espaço tempo. 

Desta forma, a simulação é tão mais válida quanto mais e melhor informação for utilizada na sua 

modelação, motivo pelo qual a micro-simulação apresenta uma grande vantagem no planeamento de 

operações ferroviárias. 
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4 Análise das implicações dos trabalhos de renovação de via com recurso à simulação 

computacional: caso de estudo da Linha de Cascais 

4.1 Metodologia 

Dado o objectivo da presente dissertação ser a identificação, antecipada, dos possíveis impactos das 

operações de RIV na Linha de Cascais, sendo esta intervenção realizada enquanto a linha se mantém 

em funcionamento, optou-se por utilizar a ferramenta de simulação computacional OpenTrack, por 

forma a simular o funcionamento da totalidade desta linha ferroviária, em situação normal e sob a 

influência de limitações à circulação de comboios. 

Uma vez que este software permite obter resultados bastante precisos, foi reunida a informação 

detalhada do traçado de via, sistema de sinalização e material circulante, por forma a criar um modelo 

de simulação o mais aproximado à realidade possível. 

Uma vez construído o modelo, procedeu-se à análise do planeamento previsto para a RIV, com o 

objectivo de identificar e isolar as suas fases mais críticas, nas quais as consequências das restrições 

impostas terão mais impacto. 

De seguida, foi definido o plano de simulação, ou seja, os diferentes cenários a considerar, mediantes 

as diferentes restrições que poderão ser impostas à circulação dos comboios. 

Depois da simulação dos cenários definidos, e recolhidos os seus resultados, procedeu-se à sua 

análise e comparação, por forma a identificar quais as condicionantes mais impactantes e quais as 

medidas preventivas que poderão ser implementadas. 

4.2 Apresentação da linha em estudo: Linha de Cascais 

A Linha de Cascais insere-se na Área Metropolitana de Lisboa e é dedicada ao transporte urbano de 

passageiros, estabelecendo a ligação entre Lisboa e Cascais numa extensão aproximada de 25 km. 

Esta linha, em via dupla electrificada (1500V CC), e com uma velocidade máxima de circulação de 90 

km/h, contempla 17 estações, de acordo com o Quadro 4.1. 
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Quadro 4.1 – Estações da Linha de Cascais 

Estação km  Estação km 

Cais do Sodré 0+000  Oeiras 16+205 

Santos 0+948  Carcavelos 17+798 

Alcântara Mar 2+670  Parede 19+512 

Belém 4+861  S. Pedro 21+150 

Algés 7+817  S. João 22+513 

Cruz Quebrada 9+793  Estoril 23+666 

Caxias 11+762  Monte Estoril 24+358 

Paço de Arcos 13+258  Cascais 25+435 

Santo Amaro 15+570    

 

A Linha de Cascais tem sido alvo de operações de manutenção regulares ao longo das últimas 

décadas, por forma a manter a operacionalidade da via, no entanto, a modernização de todos os seus 

componentes é uma necessidade que se vem a verificar há vários anos, quer pela degradação da 

qualidade geométrica da via, quer pela degradação imposta ao material circulante que levou à 

necessidade de supressão de alguns serviços. Por outro lado, a necessidade do aumento da velocidade 

de circulação, para o aumento da capacidade da via, implica a melhoria da infraestrutura. 

A Linha de Cascais serve uma área populacional densa que diariamente se desloca para o centro da 

cidade de Lisboa, sendo por isso um corredor importante no futuro da movimentação de passageiros 

da Grande Lisboa. Como tal, justifica-se o investimento nesta via, por forma a aumentar a sua 

capacidade, tornando o transporte ferroviário mais atractivo para as populações e assim reduzindo a 

utilização de outros meios de transporte. 

Em 2011 a REFER, em parceria com a FERBRITAS, elaborou um Estudo Prévio para a RIV da Linha 

de Cascais, considerando: 

• Substituição da superestrutura (carris, travessas e balastro); 

• Tratamento da subestrutura; 

• Substituição do sistema de sinalização; 

• Substituição da catenária e aumento da tensão instalada de 1500 V para 25000 V; 

• Execução de novo sistema de drenagem; 

• Intervenção em algumas estações. 

Para a execução desta intervenção, o Estudo Prévio considera um plano de trabalhos dividido em 20 

fases, por forma a minimizar o impacto na exploração ferroviária, garantir o cruzamento de composições 

e assegurar que os trabalhos são executados em segurança.  
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As fases da intervenção dividem-se de acordo com o Quadro 4.2: 

Quadro 4.2 – Faseamento definido no Estudo Prévio 

Fase Descrição Limites da Fase (km) 
Extensão da 

Fase (km) 

0 Situação actual       

1 Situação após empreitada de sinalização       

2 Trabalhos na via ascendente entre o Cais do Sodré e Alcântara 0+525 2+955 2,430 

3 Trabalhos na via descendente entre o Cais do Sodré e Alcântara  0+525 2+825 2,300 

4 Trabalhos na via ascendente entre Alcântara e Algés 3+000 8+050 5,050 

5 Trabalhos na via descendente entre Alcântara e Algés 2+800 8+025 5,225 

6 Trabalhos na via descendente entre Algés e Caxias 8+050 12+075 4,025 

7 Trabalhos na via ascendente entre Algés e Caxias 8+100 12+000 3,900 

8A Trabalhos na via ascendente entre Caxias e Oeiras 12+025 15+965 3,940 

8B Trabalhos na via ascendente entre Oeiras e Carcavelos 15+965 17050 1,085 

9 Trabalhos na via descendente entre Caxias e Oeiras 12+050 16+400 4,350 

10 Trabalhos na via descendente entre Oeiras e Carcavelos 16+350 18+075 1,725 

11 Trabalhos na linha central da estação de Oeiras    

12 Trabalhos na via ascendente entre Carcavelos e S. Pedro 17+100 21+250 4,150 

13 Trabalhos na via descendente entre Carcavelos e S. Pedro 18+100 21+550 3,450 

14 Trabalhos na via ascendente entre S. Pedro e Estoril  21+275 23+500 2,225 

15 Trabalhos na linha central da estação de S. Pedro    

16 Trabalhos na via descendente entre S. Pedro e Cascais 21+600 25+100 3,500 

17 Trabalhos na via ascendente entre Estoril e Cascais 23+500 25+050 1,550 

18 Trabalhos na estação de Cascais    

19 Trabalhos na estação de Cascais    

20 Trabalhos na estação de Cascais    

 

O estudo prévio considera que, em cada uma das fases da intervenção, os trabalhos serão executados 

com recurso a via única temporária (VUT), ou seja, a linha que não está a ser intervencionada terá 

circulação de comboios em ambos os sentidos. A esta situação dá-se também o nome de via 

banalizada. 

Os períodos de trabalho, e consequente VUT, terão a duração de 55 horas durante os fins-de-semana 

e 7 horas durante o período nocturno dos dias úteis. Nos elementos do estudo prévio, que foram 

consultados no âmbito deste trabalho, não é indicada a hora de início da VUT, pelo que se irá considerar 

que a VUT se inicia às 23h00 e termina às 06h00. 
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Figura 4.1 – Secções do plano de trabalhos da Fase 5 da RIV da Linha de Cascais 

A Figura 4.1 representa secções do plano de trabalhos da Fase 5 da RIV da Linha de Cascais, nesta 

peça desenhada são representados a verde os troços de via já renovados, a azul os troços de via por 

renovar, e a laranja/vermelho os troços de via a intervencionar nessa fase. 
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4.3 Criação do modelo em OpenTrack 

4.3.1 Critério de modelação 

Apesar de estar prevista a execução da RIV de forma faseada, esta intervenção irá afectar o 

funcionamento de toda a Linha de Cascais. Por isso, optou-se por modelar toda a sua extensão. 

Uma vez que a Fase 1 do planeamento corresponde à execução de alterações ao nível do layout de 

algumas zonas da via, como a montagem e reposicionamento de AMVs e aparelhos do sistema de 

sinalização, considerou-se que o modelo base deverá ser o diagrama de via resultante do final da Fase 

1, uma vez que será sobre este que a restante intervenção irá decorrer. 

4.3.2 Modelação da área de estudo 

Neste capítulo descreve-se a metodologia de construção do modelo de simulação no OpenTrack. Esta 

iniciou-se pela modelação da infraestrutura, seguida da modelação do material circulante e introdução 

dos horários e itinerários. 

Infraestrutura 

No OpenTrack, a modelação da infraestrutura é feita através de Nós (“Vertex”) e Secções de Via 

(“Edges”). Por cada Secção de Via existem dois Nós, uma vez que estes marcam a alteração de uma 

das características da via, como o raio de curvatura, o gradiente, a velocidade máxima de circulação, 

e/ou a posição de algum outro elemento, como um elemento de sinalização, um AMV ou uma estação. 

Nos Nós é inserida a informação referente à sua localização, nomeadamente o ponto quilométrico em 

que este se encontra em relação ao referencial definido. Os Nós podem ser definidos como estações, 

e, no caso de fazerem parte de um AMV, pode ser definida a sua posição base e o tempo de mudança 

de posição. 

Nas Secções de Via são inseridas as características da via entre os dois Nós que as delimitam, 

nomeadamente o raio de curvatura, o gradiente e a velocidade máxima de circulação. O comprimento 

das secções de via pode ser introduzido manualmente ou automaticamente calculado através da 

diferença entre pontos quilométricos dos Nós. Podem ainda ser introduzidas informações adicionais 

como é o caso das secções de via em túnel, que apresentam factores de resistência específicos. 

Na Figura 4.2 é possível observar um excerto do digrama do traçado de via da Linha de Cascais, onde 

se representa o desenvolvimento do traçado de forma planimétrica e altimétrica. Estes diagramas 

serviram de fonte de informação para a construção do modelo de simulação. 
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Figura 4.2 – Excerto do diagrama do traçado da Linha de Cascais 

Por fim, é modelado o sistema de sinalização, através da inserção de sinais nos respectivos pontos 

quilométricos, existindo por isso um Nó associado a cada sinal. 

Na presente dissertação foi modelada a totalidade da Linha de Cascais. Este processo envolveu a 

compilação de uma grande quantidade de informação, que deu origem a um modelo bastante 

detalhado, indo de encontro à pretensão da exploração do potencial da micro-simulação, uma vez que 

os resultados obtidos terão por base um modelo muito aproximado da realizada. 

A informação gentilmente cedida pela Infraestructuras de Portugal (IP), anterior REFER, EPE, permitiu 

criar um modelo que reúne toda a informação acima descrita, que foi compilada, cruzada e inserida 

manualmente. 

Na Figura 4.3 são representadas três secções do modelo de simulação criado no OpenTrack. Os traços 

verticais, entre as duas vias e exteriores às mesmas, não são componentes do modelo, tendo sido 

inseridos apenas como referências para os pontos de início e fim das curvas e dos trainéis, 

repectivamente. Os traços numerados correspondem, aproximadamente, aos pontos quilométricos. 
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Figura 4.3 – Modelo de simulação criado no OpenTrack 

Sinalização 

No OpenTrack a modelação da sinalização é feita inserindo os sinais verticais luminosos em Nós 

previamente criados na localização dos sinais. No mesmo Nó é possível inserir dois sinais, um para 

cada sentido de circulação. 

O sistema de sinalização da Linha de Cascais é um sistema clássico de sinais luminosos sem 

comunicação com o comboio. 

A sinalização implementada no modelo de simulação corresponde à sinalização que estará em 

funcionamento após a conclusão da Fase 1 do plano de intervenção. 

Na Figura 4.4 pode-se observar um excerto do diagrama de sinalização da Linha de Cascais, onde se 

representa a localização e tipo de sinais que estarão em funcionamento aquando da RIV. 
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Figura 4.4 – Excerto do diagrama de sinalização da Linha de Cascais 

Material Circulante 

A modelação do material circulante começa pela definição das características das locomotivas, 

nomeadamente o seu peso, peso aderente, comprimento, curva de tracção, entre outras, seguindo-se 

a criação dos comboios, através da combinação de locomotivas e carruagens ou vagões. 

Aquando da modelação dos comboios é, ainda, necessário definir o método de cálculo da resistência 

ao avanço e introduzir os valores de aceleração e desaceleração máximos. 

Na Linha de Cascais circulam apenas comboios compostos por automotoras eléctricas e carruagens 

das séries 3150 e 3250, nomeadamente as Unidades Triplas Eléctricas (UTE) e as Unidades 

Quádruplas Eléctricas (UQE), que são compostas por uma automotora e duas ou três carruagens, 

respectivamente. As UTE e as UQE podem ser acopladas para formar comboios com sete carruagens 

de transporte de passageiros, sendo duas delas automotoras. 

Na Figura 4.5 pode-se ver um comboio composto por uma UQE da série 3250, seguida de uma UTE.  
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Figura 4.5 – Comboio da série 3250 composto por uma UQE e uma UTE 

A curva de tracção de uma locomotiva ou automotora correlaciona o esforço desenvolvido pelo motor 

de tracção com a velocidade de circulação. No caso das automotoras da Linha de Cascais, foi possível 

introduzir a sua curva de tracção no OpenTrack mediante a importação dos dados gentilmente 

fornecidos pela CP – Comboios de Portugal. Estes dados poderiam ainda ter sido inseridos de forma 

manual, o que seria mais moroso. Na Figura 4.3 pode-se observar o seu desenvolvimento gráfico. 

Na criação dos comboios, foram definidos três tipos de composições, UTE, UQE e UTE+UQE. Uma 

vez que as automotoras são iguais nas UTE e UQE, foi apenas necessário definir o número de 

automotoras e carruagens para cada tipo de comboio, assim como os respectivos pesos. 

Para o cálculo da resistência específica ao avanço foi considerada a fórmula de Davis, com os 

seguintes valores: 

Re = 1,2 + 0,01 v + 0,0003 v² 

R = m g Re 

Re – resistência específica ao avanço [daN/ton] 
v – velocidade [km/h] 
m – massa [ton] 
R – resistência ao avanço [daN] 
 

Os valores de aceleração e desaceleração máximos foram retirados das características técnicas do 

material circulante, sendo estes 0,65 m/s² e 1 m/s², respectivamente. 
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Figura 4.6 – Gráfico da curva de tracção das automotoras das séries 3150 e 3250 

Horários 

O horário, um elemento essencial para gestão de uma linha ferroviária, define a estações de origem e 

destino de cada comboio/serviço, as estações onde este efectua paragens, a sua hora de partida na 

estação de origem assim como nas estações onde efectua paragens, e a hora de chegada à estação 

de destino. Como informação complementar ao horário, existe o tempo mínimo de paragem, que é 

definido em função do tipo de serviço. 

O horário utilizado foi aquele que se encontrava em vigor à data da elaboração do presente estudo 

(Dezembro de 2019), e que se encontra em vigor desde 9 de Setembro de 2018. 

Este horário considera a realização de 204 serviços durante os dias úteis e 105 aos fins-de-semana e 

feriados. Estes serviços dividem-se de acordo com o Quadro 4.3. 

Quadro 4.3 – Tipo de serviços realizados na Linha de Cascais 

Origem Destino 
Tipo de 
Serviço 

Dias úteis 
Fins-de-

semana e 
feriados 

Cais do Sodré Cascais Todas 36 52 

Cais do Sodré Cascais Rápido 33 - 

Cais do Sodré Oeiras Todas 33 - 

Cascais Cais do Sodré Todas 36 53 

Cascais Cais do Sodré Rápido 33 - 

Oeiras Cais do Sodré Todas 33 -    
204 105 

 

No Quadro 4.4 apresentam-se os seis tipos de serviço realizados na Linha de Cascais, pela mesma 

ordem em que são apresentados no Quadro 3.3, com a indicação das paragens que estes efectuam e 

o seu horário, considerando a sua partida às 00h00m. 
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Quadro 4.4 – Horários base dos serviços prestados na Linha de Cascais 

Sentido Ascendente  Sentido Descendente 

Estação 
Serviço  

Estação 
Serviço 

Todas Rápido Oeiras  Todas Rápido Oeiras 

Cais do Sodré 00:00 00:00 00:00  Cascais 00:00 00:00   

Santos 00:02  00:02  Monte Estoril 00:02 00:02   

Alcântara 00:05 00:04 00:05  Estoril 00:04 00:04   

Belém 00:08  00:08  S. João 00:06 00:06   

Algés 00:11 00:09 00:11  S. Pedro 00:08 00:08   

Cruz Quebrada 00:14  00:14  Parede 00:11 00:11   

Caxias 00:17  00:17  Carcavelos 00:13 00:13   

Paço de Arcos 00:19  00:19  Oeiras 00:16 00:16 00:00 

Santo Amaro 00:23  00:23  Santo Amaro 00:18   00:02 

Oeiras 00:24 00:17 00:24  Paço de Arcos 00:21   00:05 

Carcavelos 00:27 00:19   Caxias 00:23   00:07 

Parede 00:29 00:22   Cruz Quebrada 00:26   00:10 

S. Pedro 00:32 00:24   Algés 00:29 00:24 00:13 

S. João 00:34 00:27   Belém 00:32   00:16 

Estoril 00:36 00:29   Alcântara 00:35 00:29 00:19 

Monte Estoril 00:38 00:31   Santos 00:38   00:22 

Cascais 00:40 00:33   Cais do Sodré 00:40 00:33 00:24 

 

O horário da Linha de Cascais está estruturado por forma a dar resposta às necessidades dos seus 

utilizadores, pelo que nas horas de ponta do período da manhã e da tarde realizam-se os serviços 

Rápidos e Oeiras com uma periodicidade de 12 minutos. No período de menor afluência realizam-se 

apenas os serviços com paragem em Todas as estações. Esta regra aplica-se em ambos os sentidos. 

Assim, a estrutura do horário e os tempos de viagem entre estações mantêm-se iguais para todos os 

serviços ao longo do dia, variando apenas a hora de partida. 

Para as simulações realizadas foi necessário criar os horários da totalidade dos 309 serviços 

realizados, entre dias úteis, fins-de-semana e feriados. 

Na Figura 4.4 apresenta-se o horário de um serviço inserido no OpenTrack. 
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Figura 4.7 – Horário de um serviço inserido no OpenTrack 

Itinerários 

Para que durante a simulação os comboios percorram o trajecto correcto é necessário atribuir um 

itinerário (Itinerarie) a cada horário. 

No OpenTrack os itinerários são compostos por caminhos (“Paths”), que por sua vez são compostos 

por rotas (“Routes”). Como tal é necessário definir cada uma destas parcelas de forma faseada e 

estruturada de acordo com as simulações que se pretendem realizar. 

As “Routes” correspondem aos cantões delimitados por dois sinais consecutivos e no mesmo sentido. 

Estes podem estar em duas vias diferentes e incluir um AMV. 

Os “Paths” são conjuntos de cantões, sendo criados através do agrupamento de “Routes”. É na fase 

de criação dos “Paths” que o utilizador deverá gerir a sua definição em função da configuração da linha 

e dos cenários que se pretendem simular, ou seja, a forma como as “Routes” são agrupadas em “Paths” 

irá determinar a possibilidade de realização de determinados itinerários e a simplicidade e facilidade 

com que o utilizador poderá fazer alterações ao longo das simulações. Por exemplo, se na linha em 

modelação existir um AMV, mas não for criado nenhum “Paths” que inclua a “Routes” onde este se 

encontra inserido, não será possível criar itinerários que façam os comboios atravessar esse AMV. 

Definidos os “Paths”, estes podem ser agrupados para dar origem aos itinerários, que vão assim definir 

o trajecto que os comboios vão percorrer entre as estações de origem e destino. Para que esta 

informação seja processada pelo OpenTrack, é necessário atribuir pelo menos um itinerário a cada 

horário. No entanto, podem ser atribuídos mais do que um itinerário a um horário, tendo estes diferentes 
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prioridades. Desta forma, no decorrer das simulações, os comboios podem percorrer diferentes 

percursos, conforme a disponibilidade da via. Estas prioridades são continuamente geridas pelo 

OpenTrack mediante os cenários que se proporcionem nas simulações. 

No modelo em estudo não foi utilizada a funcionalidade dos múltiplos itinerários, uma vez que não tinha 

aplicação. 

4.3.3 Pressupostos e simplificações do modelo 

A informação disponibilizada para o desenvolvimento da presente dissertação permitiu que a 

modelação da Linha de Cascais no OpenTrack fosse executada com um elevado nível de detalhe. 

No caso da infraestrutura, foi possível criar um modelo que inclui todas as características principais de 

uma linha ferroviária, nomeadamente, a localização e raio das curvas, a localização e gradiente dos 

trainéis, a localização das estações e dos pontos de paragem da frente dos comboios, a localização 

dos AMV, e a localização e tipologia dos equipamentos de sinalização. 

Para os AMV, optou-se por não atribuir um período de tempo para a sua mudança de posição, quer por 

falta de informação, quer por se considerar que estes valores não teriam impacto significativo nos 

resultados. 

Optou-se por criar um modelo com este nível de pormenorização, por forma a explorar o potencial de 

micro-simulação do OpenTrack e assim tentar obter resultados os mais próximos da realidade possível, 

uma vez que se trata de uma linha com extensão reduzida e tráfego denso, onde as consequências 

das perturbações à sua operação são sentidas de forma imediata pelos seu utentes. 

Em relação ao material circulante, foi possível modelar, quer as automotoras, quer os comboios, 

considerando os valores correctos do seu peso, comprimento, curva de tracção, aceleração e 

desaceleração máximas, assim como a fórmula de cálculo da sua resistência ao avanço que se 

encontra calibrada pela equipa de exploração da Linha de Cascais. 

No caso do peso do material circulante, foi possível consultar os valores estimados pela CP – Comboios 

de Portugal para as situações de carga normal, máxima e sobrecarga de passageiros, tendo sido 

utilizados os valores de carga normais. 

Uma vez que, na Linha de Cascais, o sistema de frenagem dinâmica se encontra desactivado, 

considerou-se o valor constante de desaceleração de 1 m/s². 

Os horários que foram inseridos no modelo foram retirados do denominado Livro Horário, gentilmente 

disponibilizado pela CP – Comboios de Portugal. Este documento apresenta a hora de partida, chegada 
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e passagem dos comboios em cada estação, para cada um dos serviços realizados, assim como o 

tempo mínimo de paragem nas estações. Na Linha de Cascais este período é de 30 segundos. 

Na modelação dos horários foram considerados todos estes valores. A hora de chegada, irá permitir 

avaliar se os comboios chegam às estações antes ou depois da hora prevista, a hora de partida irá 

impedir que os comboios partam de uma estação antes da hora prevista, o que poderia gerar 

reclamações por parte dos utentes, e o tempo mínimo de paragem irá garantir que, mesmo que um 

comboio circule atrasado, este irá efectuar a paragem mínima para a tomada e largada de passageiros. 

A realização de serviços na Linha de Cascais está limitada pelo material circulante em serviço e pelo 

número de linhas existentes nas estações principais, nomeadamente Cais do Sodré e Cascais. Por 

estes motivos é importante considerar a rotação do material circulante e a ocupação de via nestas 

estações. 

Assim, na modelação dos horários, considerou-se a forma exacta como os comboios se movimentam 

entre estações e que serviços são realizados por cada comboio. Ou seja, foi inserida com exactidão a 

linha/plataforma de onde cada comboio parte na sua estação de origem, a linha/plataforma onde este 

para na sua estação de destino, e o serviço que o comboio realizou antes e que irá realizar de seguida. 

Caso não se considerasse esta situação, poderiam não ser registados atrasos secundários resultantes 

de atrasos na chegada dos comboios à sua estação de destino. 

A modelação da rotação de material circulante foi feita através da introdução de Ligações (Connections) 

entre serviços. Foi, ainda definito o tempo mínimo de 7 minutos entre ligações. Este tempo é necessário 

para que o condutor do comboio possa realizar as operações necessárias e se possa deslocar entre 

as extremidades do comboio. Assim, um comboio não poderá iniciar um novo serviço sem cumprir este 

tempo mínimo de paragem. 

Ainda no âmbito da rotação de material circulante, existem na Linha de Cascais alguns casos de 

movimentação de comboios vazios (sem passageiros) entre estações, a estes movimentos chamam-

se Marchas. 

As Marchas são necessárias devido à limitação do número de serviços que podem nascer em cada 

estação, ou seja, quando existem estações com menos linhas/plataformas disponíveis do que o número 

de comboios que vão iniciar o seu primeiro serviço naquela estação. 

Na Linha de Cascais as Marchas existentes são, na sua maioria, realizadas entre o Parque de Material 

Circulante de Carcavelos, adjacente à estação de Carcavelos, e a estação do Cais do Sodré. 
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No entanto, optou-se por não modelar as Marchas, por se considerar que no caso de a linha estar a 

registar atrasos na circulação dos comboios, será possível gerir a realização das Marchas sem impor 

mais atrasos. Caso se modelassem as Marchas, estas ficariam limitadas pelos horários atribuídos. 

Assim, nas situações em que um comboio sai da via por meio de uma Marcha, o OpenTrack retira o 

comboio da simulação quando este termina o seu último serviço, repondo-o na sua estação de origem 

quando ele reintegra a rotação de material circulante. 

No caso da movimentação dos equipamentos afectos aos trabalhos de renovação integral de via, antes 

e depois de cada jornada de trabalho, desconsiderou-se o seu impacto na exploração de via, uma vez 

que no estudo prévio não está definido o local de resguardo destes equipamentos durante cada uma 

das fases da intervenção, e como tal não é possível simular com rigor estes movimentos. Apesar da 

reduzida extensão da Linha de Cascais e da existência de pelo menos cinco locais para possível 

resguardo destes equipamentos, esta simplificação é optimista. Existe sempre a possibilidade de a 

movimentação destes equipamentos provocarem atrasos na disponibilização da via para a circulação 

dos primeiros serviços de cada dia, podendo dar origem à propagação de atrasos secundários. 

4.3.4 Calibração do modelo 

Para verificar se o modelo representa correctamente a realidade procedeu-se à simulação dos horários 

em situação de normal operação de via num dia útil, em que há circulam todos os tipos de serviço e 

um maior número de comboios. O Quadro 4.5 resume os atrasos registados nessa simulação. 

Uma vez que não foi possível obter informação mais precisas sobre posicionamento dos comboios 

durante o seu percurso, foi necessário comparar a hora de chegada e partida de cada comboio com o 

seu horário teórico, tendo-se obtido os seguintes resultados: 
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Quadro 4.5 – Atrasos registados na simulação de um dia útil sem perturbações 

Estação 
Atraso na Chegada Atraso na Partida Unid. 

<0 =0 ]0;30] ]30;60] >60 <0 =0 ]0;30] ]30;60] >60 [s] 

CDS 102 102 - - - - 204 - - - [un] 

SAN 67 99 36 2 - - 166 36 2 - [un] 

ALC 99 67 36 2 - - 166 36 2 - [un] 

BEL 100 66 36 2 - - 166 36 2 - [un] 

ALG 133 - 69 2 - - 133 69 2 - [un] 

CZQ - 66 136 2 - - 66 136 2 - [un] 

CAX 100 66 36 2 - 33 100 69 2 - [un] 

PDA 36 66 100 2 - - 102 100 2 - [un] 

STA 100 102 2 - - - 202 2 - - [un] 

OER 102 33 69 - - - 168 36 - - [un] 

CAR 68 - 70 - - - 68 70 - - [un] 

PAR 33 - 105 - - - 33 105 - - [un] 

SPE 35 - 103 - - - 35 103 - - [un] 

SJE 105 - 33 - - - 105 33 - - [un] 

EST - - 138 - - - - 138 - - [un] 

MTE 33 - 105 - - - 33 105 - - [un] 

CSC - 70 68 - - - 110 28 - - [un] 

TOTAL 1113 737 1142 14 - 33 1857 1102 14 - [un] 

% 37,0% 24,5% 38,0% 0,5% - 1,1% 61,8% 36,7% 0,5% - [%] 
 

Antes de mais, há que referir que o elevado número de registos se deve à conjugação do elevado 

número de serviços realizados no período de simulação (204) e do número considerável de estações 

com paragem da linha em estudo (17). 

Como se pode verificar, na sua maioria, os atrasos verificados são inferiores a 30 segundos, os quais 

não se consideram ser representativos. 

Nos casos em que o atraso é superior a 30 segundos, verificou-se, no decorrer da simulação, que estes 

se devem à ocupação de via durante a entrada e saída de comboios da estação do Cais do Sodré em 

dois casos específicos. Como tal, esta situação também não se considera representativa. 

Existe, ainda uma grande quantidade de comboios que chegam à estação antes da hora prevista. No 

entanto, apenas os comboios que não param em todas as estações registam adiantamentos superiores 

a 23 segundo e com um máximo de 50 segundos. Por isso, esta situação também não se considera 

representativa. 
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Apesar de se terem registado ocorrências de partida antes da hora prevista, estas verificaram-se 

apenas nas situações onde o comboio não efectua paragem, mas tem hora prevista de passagem. Por 

se tratar de um comboio rápido, considera-se que este valor não é expressivo. 

Assim, com base no acima exposto, considera-se que o modelo de simulação criado se encontra 

calibrado de forma a refletir a realidade. 
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4.4 Definição do plano de simulação 

Por forma a delimitar o âmbito, alcance e objectivo do presente estudo, foi necessário definir os critérios 

do plano de simulação a executar. Assim, foi selecionado um troço de via, no qual se irá considerar 

estarem a decorrer os trabalhos de renovação, e foram definidos os horários em vigor, assim como o 

período de tempo a simular, entre outros parâmetros. 

4.4.1 Definição do caso de estudo 

Contrariamente a outros trabalhos desenvolvidos nesta área, onde foram estudados apenas troços de 

uma via ferroviária, havendo a necessidade e assumir determinados pressupostos por ser demasiado 

complexa e morosa a modelação da totalidade da infraestrutura e do seu tráfego, na presente 

dissertação pretende-se averiguar o impacto das operações de RIV na extensão total da Linha de 

Cascais. Por este motivo, e como anteriormente descrito, procedeu-se à modelação integral da Linha 

de Cascais. 

O estudo prévio elaborado pela REFER, em parceria com a FERBRITAS, para a renovação integral de 

via da Linha de Cascais, considera a execução dos trabalhos de forma faseada, no entanto, por motivos 

de complexidade e morosidade, não serão criados modelos de simulação para cada uma destas fases, 

tendo-se optado pela escolha do cenário que possa ser o mais crítico e que maior impacto possa ter 

na normal operação da linha. 

Para além das condicionante físicas, a escolha do caso de estudo depende daquilo que se pretende 

simular. Neste caso, pretende-se simular os seguintes cenários: 

• Funcionamento da Linha de Cascais durante um dia de fim-de-semana ou feriado, sendo que 

nesse período estará em vigor uma VUT; 

• Funcionamento da Linha de Cascais durante um dia útil, sendo que nesse período estará em 

vigor uma VUT no período nocturno, seguida de um afrouxamento obrigatório na extensão de 

via intervencionada. 

Assim, procedeu-se à análise, quer do faseamento, quer dos horários, por forma a identificar a fase da 

intervenção que considere a maior extensão de via na qual será imposta a VUT, assim como as fases 

de intervenção que considerem a execução de trabalhos nos troços com maior tráfego. Foi ainda 

considerado o número de paragens que um comboio tenha de efectuar dentro do troço em VUT. 

Desde logo, foram desconsideradas as seguintes fases do plano de trabalhos, pelos seguintes motivos: 

• Fase 0 – Situação actual – esta fase não considera a execução de trabalhos; 

• Fase 1 – Situação após empreitada de sinalização – esta fase não considera a execução de 

trabalhos; 
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• Fase 11 – Trabalhos na linha central da estação de Oeiras – esta estação dispõe de três linhas, 

sendo a linha central utilizada apenas para a partida e chegado dos serviços entre Oeiras e 

Cais do Sodré, não funcionando como via de passagem; 

• Fase 15 – Trabalhos na linha central da estação de S. Pedro – os horários em vigor não obrigam 

à utilização desta linha; 

• Fases 18, 19 e 20 – Trabalhos na estação de Cascais – estas fases irão apenas afectar a 

entrada e saída de comboios nesta estação terminal. 

Analisaram-se, então as restantes fases da seguinte forma: 

Fase 
Extensão da 

Fase (km) 
Paragens 

Intermédias 

Tempo de 
Viagem com 

Paragens 

Serviços nos 
Dias Úteis 

Serviços nos 
Dias Não 

Úteis 

2 2,430 2 00:05:52 102 105 

3 2,300 2 00:05:36 102 105 

4 5,050 1 00:10:36 102 105 

5 5,225 1 00:10:57 102 105 

6 4,025 2 00:09:03 102 105 

7 3,900 2 00:08:48 102 105 

8A 3,940 2 00:08:53 102 105 

8B 1,085   00:02:10 33 105 

9 4,350 2 00:09:42 102 105 

10 1,725 1 00:03:57 33 105 

12 4,150 2 00:09:18 33 105 

13 3,450 1 00:07:24 33 105 

14 2,225 1 00:04:57 33 105 

16 3,500 3 00:08:30 33 105 

17 1,550 2 00:04:06 33 105 

 

Assim, destacou-se a Fase 5, correspondente ao troço entre Alcântara e Algés, no sentido 

Descendente, como sendo a fase que mais impacto poderá provocar na normal operação da Linha de 

Cascais. 

Com base na análise do diagrama de marcha em vigor, verificou-se que no troço descendente entre 

Alcântara e Algés circulam, nos dias úteis, para além dos 102 serviços de transporte de passageiros, 4 

marchas de comboios. Ou seja, 4 comboios que se deslocam vazios desde o parque de Carcavelos 

até ao Cais do Sodré para posteriormente realizarem serviços com partida nesta estação.  

4.4.2 Período de simulação e horário 

Como referido, pretende-se simular o funcionamento da Linha de Cascais com VUT e com 

afrouxamento obrigatório. Por isso serão simulados dois períodos de tempo, em dois cenários distintos: 
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– Dias de fim-de-semana ou feriado 

Os primeiros serviços realizados nestes dias partem às 05h30 e, num cenário normal, os últimos 

serviços têm chegada prevista às 02h10 do dia seguinte. Para que a simulação possa incluir possíveis 

atrasos será simulado o período entre as 05h30 e as 02h30 do dia seguinte. 

– Dias úteis 

À semelhança dos fins-de-semana e feriados, nos dias úteis, os primeiros serviços realizados nestes 

dias partem às 05h30 e, num cenário normal, os últimos serviços têm chegada prevista às 02h10 do 

dia seguinte. Pelo que o período de simulação será também entre as 05h30 e as 02h30 do dia seguinte. 

O horário a simular será o aquele que se encontrava em vigor a 15/12/2019, para os dias úteis, fins-

de-semana e feriados. 

4.4.3 Parâmetros adicionais de simulação 

No presente estudo, uma vez que se pretende isolar os efeitos dos trabalhos de via na normal operação 

da mesma, não se consideraram atrasos aleatórios ao longo da simulação, nem o efeito das condições 

meteorológicas. 

4.5 Escolha dos cenários a analisar 

Para analisar os efeitos dos trabalhos de via no troço em estudo, na normal operação da Linha de 

Cascais, foram definidos alguns cenários que refletem as condições de circulação que poderão ser 

impostas durante a RIV. Existe uma infinidade de cenários possíveis, no entanto optou-se por abordar 

alguns que se consideram mais condicionantes e realistas. 

Como anteriormente referido, a principal condicionante será a imposição de uma VUT para permitir a 

execução dos trabalhos, no entanto, no fim de cada jornada de trabalho poderá surgir uma limitação 

da velocidade máxima de circulação na via intervencionada. 

Esta limitação de velocidade deve-se ao facto de não ser viável repor todos os parâmetros da qualidade 

geométrica no troço de via intervencionado, no fim de cada jornada de trabalho, uma vez que esta 

tarefa requer algum tempo e pode não ser rentável executá-la em troços de via curtos. Por esse motivo, 

foram definidos cenários onde é imposta uma redução da velocidade de circulação para 80 km/h na via 

intervencionada. 

Existe, ainda, a possibilidade de no fim de uma jornada de trabalho não serem garantidas as condições 

de segurança para a circulação de comboios a 80 km/h, sendo necessário que estes circulem a 

velocidades bastante inferiores. Por norma, esta situação acontece em zonas especificas da via, pelo 
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que se considerou que, num dos cenários a simular, se irá verificar uma situação destas, num troço de 

via inserido na Fase 5, em estudo. 

No Estudo Prévio existente não se encontra definida a velocidade de circulação na via banalizada. Esta 

poderá ou não ser limitada, uma vez que na Linha de Cascais a velocidade máxima de circulação é de 

90 km/h. Por isso foram estudadas as duas hipóteses, a circulação sem limitação de velocidade 

adicional e a imposição do limite de velocidade a 30 km/h. 

Esta definição dependerá dos critérios e medidas de segurança aplicadas no terreno aquando da 

execução dos trabalhos. 

Foi, também, simulado o cenário onde é imposta a redução da velocidade de circulação para 30 km/h 

na via intervencionada, em toda a extensão da Fase 5. Apesar de ser um cenário com baixa 

probabilidade, permite visualizar o impacto de uma imposição mais restrita. 

Por fim, há que ter em conta a possibilidade de a jornada de trabalho não terminar na hora prevista, 

devido a algum imprevisto, mantendo-se a VUT em funcionamento. 

No caso dos cenários referentes aos dias de fim-de-semana, em que a VUT é imposta durante todo o 

dia, pode-se apenas fazer variar a velocidade máxima de circulação na via banalizada, pelo que se 

considerou apenas o caso mais condicionante, seguindo a lógica aplicada dos cenários definidos para 

os dias úteis. 

Assim, foram definidos os cenários apresentados no Quadro 4.6. 
  



 

67 

 

Quadro 4.6 – Cenários de simulação 

Cenário Dia 
23h00 - 06h00  06h00 - 23h00 

Via Ascendente Via Descendente Via Ascendente Via Descendente 

1 Útil Operação normal Operação normal Operação normal Operação normal 

2 Útil VUT s/ Afroux. Interdição - Fase 5 Operação normal Operação normal 

3 Útil VUT s/ Afroux. Interdição - Fase 5 Operação normal Afroux. 80km/h 

4 Útil VUT c/ Afroux. 30km/h Interdição - Fase 5 Operação normal Afroux. 80km/h 

5 Útil VUT c/ Afroux. 30km/h Interdição - Fase 5 Operação normal 
Afroux. 80km/h + 
Parcial 30km/h 

6 Útil VUT c/ Afroux. 30km/h Interdição - Fase 5 Operação normal Afroux. 30km/h 
      

Cenário Dia 
23h00 - 07h00  07h00 - 23h00 

Via Ascendente Via Descendente Via Ascendente Via Descendente 

7 Útil VUT s/ Afroux. Interdição - Fase 5 Operação normal Operação normal 

8 Útil VUT s/ Afroux. Interdição - Fase 5 Operação normal Afroux. 80km/h 

9 Útil VUT c/ Afroux. 30km/h Interdição - Fase 5 Operação normal Afroux. 80km/h 
      

Cenário Dia 
23h00 - 06h00  06h00 - 23h00 

Via Ascendente Via Descendente Via Ascendente Via Descendente 

10 FDS Operação normal Operação normal Operação normal Operação normal 

11 FDS VUT s/ Afroux. Interdição - Fase 5 VUT s/ Afroux. Interdição - Fase 5 

12 FDS VUT c/ Afroux. 30km/h Interdição - Fase 5 
VUT c/ Afroux. 

30km/h 
Interdição - Fase 5 

 

Os cenários foram organizados de forma crescente de condicionantes. Por regra, cada cenário tem as 

mesmas condições do cenário anterior com a introdução de uma limitação adicional. Desta forma, 

pretende-se tornar mais fácil a visualização do aumento dos atrasos dos comboios em função da maior 

restrição das condicionantes à sua circulação. 

No Cenário 5 considerou-se que numa secção de via com cerca de 1,3 km, entre as estações de Algés 

e Belém, a velocidade máxima de circulação é de 30 km/h. A localização desta limitação visou causar 

o maior impacto possível na circulação dos comboios, pelo que foi introduzida no local onde os 

comboios que não efectuam paragem na estação de Belém iriam atingir a sua velocidade máxima, 

sendo por isso obrigado a frenar, e os comboios que efectuam paragem são obrigado a frenar e 

conseguem ainda acelerar novamente antes de iniciar a frenagem para parar na estação. 
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4.6 Apresentação do Cenário Base 

Os Cenários 1 e 10 correspondem aos cenários base, uma vez que nestes não se consideram 

quaisquer limitações à normal operação da via, nos dias úteis e de fim-de-semana, respectivamente. 

No Capítulo 4.3.4 foram já apresentados os resultados da simulação do Cenário 1, que foi utlizado 

como verificação e validação da calibração do modelo de simulação. 

No Quadro 4.7 apresentam-se os resultados obtidos da simulação do Cenário 10. 

Quadro 4.7 – Atrasos registados na simulação do Cenário 10 

Estação 
Atraso na Chegada Atraso na Partida Unid. 

<0 =0 ]0;30] >30 <0 =0 ]0;30] >30 [s] 

CDS 53 52 - - - 105 - - [un] 

SAN 52 - 53 - - 52 53 - [un] 

ALC - 52 53 - - 52 53 - [un] 

BEL 52 - 53 - - 52 53 - [un] 

ALG 52 - 53 - - 52 53 - [un] 

CZQ - - 105 - - - 105 - [un] 

CAX 52 - 53 - - 52 53 - [un] 

PDA 53 - 52 - - 53 52 - [un] 

STA 52 53 - - - 105 - - [un] 

OER 53 - 52 - - 53 52 - [un] 

CAR 52 - 53 - - 52 53 - [un] 

PAR - - 105 - - - 105 - [un] 

SPE 52 - 53 - - 52 53 - [un] 

SJE 105 - - - - 105 - - [un] 

EST - - 105 - - - 105 - [un] 

MTE - - 105 - - - 105 - [un] 

CSC - 53 52 - - 105 - - [un] 

TOTAL 628 210 947 0 0 890 895 0 [un] 

% 35,2% 11,8% 53,1% 0,0% 0,0% 49,9% 50,1% 0,0% [%] 

 
No Cenário 10, o acumulado de atrasos é inferiores a 30 segundos, pelo que se consideram não 

representativos, revalidando a calibração do modelo de simulação. 

Por forma a que os atrasos registados nos Cenários Base não influenciem os resultados obtidos nos 

restantes cenários, os Atrasos Base serão subtraídos aos atrasos registados em cada cenário. Assim, 

o atraso que será analisado, será o diferencial entre o cenário simulado e o Cenário Base (de 

calibração). 

Na Figura 4.8 pode-se observar um excerto do diagrama de marcha resultante da simulação do Cenário 

1. 
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Figura 4.8 – Diagrama de marcha do Cenário 1 entre as 06h30 e as 08h30 de um dia útil 

 



 

70 

 

4.7 Simulação do impacto das operações de renovação na pontualidade 

Dado o volume de dados gerados pela simulação dos 12 cenários definidos, optou-se por discutir, neste 

capítulo, o resultado global dos impactos das operações de RIV e consequentes limitações à normal 

circulação dos comboios na Linha de Cascais, e proceder à análise macro dos cenários simulados e 

do contributo de cada um deles. No Anexo IV apresenta-se a análise individual de cada cenário. 

Para a análise dos cenários simulados, consideraram-se apenas as estações do Cais do Sodré, 

Alcântara, Algés, Oeiras e Cascais. 

A estação do Cais do Sodré é a estação mais importante da Linha de Cascais, uma vez que todos os 

serviços têm origem ou destino nesta estação, sendo um ponto chave para a rotação do material 

circulante. 

As estações de Alcântara e Algés são também estações principais, uma vez que todos os serviços 

efectuam paragem nas mesmas. Por outro lado, estas estações localizam-se nas extremidades do 

troço do via intervencionado na Fase 5 da RIV, pelo que os valores obtidos nestas estações são 

bastante importantes para análise que se pretende efectuar. 

As estações de Oeiras e Cascais são as estações onde, à semelhança do Cais do Sodré, têm partida 

e chegada os serviços realizados na Linha de Cascais. Na estação de Cascais partem e chegam os 

serviços Cascais Todas e Cascais Rápido, ambos com paragem em Oeiras. Na estação de Oeiras 

parte e termina apenas o serviço Oeiras. Por este motivo, os valores apresentados para a estação de 

Oeiras são apenas referentes ao serviço Oeiras, por forma a isolar os resultados do mesmo. 

Na análise dos cenários referentes aos dias de fim-de-semana, foi desconsiderada a estação de Oeiras, 

uma vez que nesses dias só se realiza o serviço Cascais Todas, pelo que os valores nesta estação 

não acrescentariam valor à análise pretendida. 

Na Figuras 4.9 e 4.10 apresenta-se, em percentagem, o número de comboios que mantiveram a 

pontualidade ou sofreram atrasos em cada um dos cenários. Estes valores são apenas referentes à 

chegada à estação terminal e consideram como não pontuais todos os comboios que registem um 

atraso igual ou superior a um segundo. 

Nesta análise optou-se por condicionar a pontualidade dos comboios à unidade de tempo mínima para 

permitir obter o número total de serviços afectados em cada cenário. Na realidade, numa linha 

suburbana, um comboio que registe um atraso inferior a um minuto poderá não ser considerado com 

não pontual, no entanto, no caso da Linha de Cascais, dado existirem comboios com margens de 

segurança (avanços) de apenas 2 minutos, há a possibilidade de pequenos atrasos primários gerarem 

atrasos secundários. 
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Na Figura 4.9 apresentam-se os resultados dos comboios que circulam no sentido Ascendente, pelo 

que estes correspondem à pontualidade dos serviços Cascais Todas e Cascais Rápido na estação de 

Cascais e do serviço Oeiras na estação de Oeiras. 

Na Figura 4.10 apresentam-se os resultados dos comboios que circulam no sentido Descendente, pelo 

que estes correspondem à pontualidade de todos os serviços na estação do Cais do Sodré. 

 

Figura 4.9 – Registo de pontualidade no sentido ascendente 

 

Figura 4.10 – Registo de pontualidade no sentido descendente 

De acordo com os dados apresentados, os comboios que circulam no sentido Descendente são, por 

norma, mais afectados, no entanto esta situação não é significativa, uma vez que se deve à forma como 

o diagrama de marcha geral da Linha de Cascais está estruturado, pelo que se podia verificar a situação 

inversa. 
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Verifica-se que com o aumento das restrições à velocidade máxima de circulação, aumenta o número 

de comboios não pontuais, o que era expectável. 

Por forma a complementar a análise global dos resultados, seguem-se as Figura 4.11 e 4.12 onde se 

representa a distribuição gráfica dos atrasos à partida e à chegada das estações de controlo, conforme 

anteriormente definido. 
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Figura 4.11 – Distribuição de atrasos registados nos Dias Úteis (número de atrasos por intervalo de tempo, em minutos) 
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Nos Cenários 3 e 4, a restrição da velocidade na via intervencionada afecta consideravelmente a 

pontualidade dos comboios na via Descendente, no entanto, como se poderá verificar no Anexo IV, 

apenas em 7 casos do Cenário 4, o atraso à chegada do Cais do Sodré é superior a um minuto, sendo 

que estes se devem à ocupação da via banalizada durante o período de VUT. 

Nos Cenários 5 e 6, as restrições parcial e total da velocidade na via intervencionada provocam um 

aumento significativo dos atrasos, sendo que no sentido Descendente nenhum serviço é pontual 

levando, em alguns casos, ao atraso dos comboios que partem do Cais do Sodré, no sentido 

Ascendente, de tal forma que estes não conseguem recuperar o atraso na partida e chegam a Oeiras 

e Cascais ainda com atraso. 

No Cenário 5, mas principalmente no Cenário 6, verifica-se o fenómeno de atrasos na partida na 

estação de origem.  Esta situação deve-se à necessidade da rotação do material circulante e da 

existência de um tempo mínimo de paragem dos comboios na estação terminal antes de iniciarem outro 

serviço. 

No Cenário 5 apesar do aumento significativo do número de comboios não pontuais, no sentido 

Ascendente, existem apenas 8 casos de atraso superior a 4 minutos na chegada a Cascais, sendo que 

os restantes 22 casos de atraso verificam-se na chegada a Oeiras, sendo sempre inferiores a um 

minuto. No sentido Descendente, existem apenas 7 casos de atraso superior a 4 minutos na chegada 

ao Cais do Sodré e os restantes 94 atrasos são inferiores a 3 minutos. 

O Cenário 6 é o mais restritivo dos cenários definidos para os dias úteis, apresentando uma 

pontualidade de apenas cerca de 30% de todos os serviços realizados em ambos os sentidos, sendo 

que cerca de 60% dos atrasos são superiores a 4 minutos. 

Nos Cenários 7 e 8, o efeito do prolongamento da VUT por uma hora é pouco significativo, apenas no 

Cenário 9 se registam 25 casos de atrasos superiores a 4 minutos, havendo a propagação de atrasos 

que afectam a hora de partida de 8 comboios. 

É importante realçar que, nos Cenários 2, 3, 4, 5, 7 e 8, a maioria dos atrasos se deve à 

indisponibilidade da via banalizada, ou seja, são atrasos resultantes da paragem que os comboios são 

obrigados a fazer enquanto aguardam autorização (via sinalização) para entrar nesta via, uma vez que 

esta se encontra ocupada por outro comboio que circula no sentido oposto. 
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Figura 4.12 – Distribuição de atrasos registados nos Fins de Semanas (número de atrasos por 
intervalo de tempo, em minutos) 

No Cenário 11, apenas se registam atrasos nos comboios que circulam no sentido Ascendente, sendo 

que todos se devem à ocupação de via na via banalizada, o que, como já referido nos cenários 

anteriores, pode se evitado mediante o ajuste do diagrama geral de marcha. 

No cenário 12, a limitação da velocidade de circulação na via banalizada dá origem a um cenário de 

atrasos em que todos os comboios chegam à estação terminal com um atraso superior a 4 minutos, 

sendo que metade dos serviços registam um atraso superior a 10 no destino. Esta situação é só pode 

ser minimizada através da redução do numero de serviços prestados, o que terá um custo social cuja 

dimensão só poderá ser avaliada mediante um estudo mais aprofundado. 

Com base nos dados recolhidos é possível concluir que, por si só, a imposição de VUT não provoca o 

aparecimento de atrasos superiores a um minuto, a não ser quando esta se prolonga até às 07h00, 

quando, mesmo assim, apenas induz atrasos superiores a 2 minutos a 2 comboios (Cenário 8). 

A imposição da limitação da velocidade máxima de circulação na via banalizada, no decurso dos 

trabalhos de via, a 30 km/h, leva ao aumento do número de comboios com atraso superior a 4 minutos 

mas não afecta significativamente a circulação dos comboios na hora de ponta, mesmo quando a VUT 

é prolongada por uma hora. 

O que mais induz atrasos na circulação dos comboios é a imposição de limitações de velocidade na 

via intervencionada após o levantamento da VUT. 
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A limitação da velocidade máxima de circulação na via intervencionada a 80 km/h apenas origina 

atrasos inferiores a 1 minuto, mas quando se impõe uma limitação mais restritiva, seja esta pontual ou 

geral, o aparecimento de atrasos aumenta significativamente. 

Se a limitação for pontual, apesar a de nenhum comboio manter a pontualidade, os atrasos não 

ultrapassam os 3 minutos, expepto nos casos específicos de ocupação de via banalizada, que na 

verdade não são provocados por esta restrição. 

Se houver a necessidade de limitar a velocidade de forma extrema em toda a extensão de via 

correspondente à fase do plano de trabalhos da RIV, para além de cerca de 70% dos comboios 

chegarem atrasados à estação de destino, o seu atraso será superior a 5 minutos em quase 90% 

desses casos.  
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5 Conclusões 

O principal objectivo da presente dissertação era avaliar quais os possíveis impactos que os trabalhos 

de RIV poderiam ter na normal operação da Linha de Cascais, mediante a simulação computacional 

do seu funcionamento com diferentes condições de circulação. Entende-se que este objectivo foi 

atingido. 

O modelo de simulação construído no âmbito deste trabalho representa de forma bastante satisfatória 

o real funcionamento da Linha de Cascais, tratando-se de um modelo que reproduz de forma detalhada 

as características da infraestrutura, o que permite obter, de forma consistente, valores bastante 

próximos da realidade com margens de erro inferiores a 30 segundos. 

No caso específico da Linha de Cascais, por se tratar de uma linha de extensão curta, com uma grande 

densidade de estações nas quais são efectuadas paragens, e por esta ter um horário com um grande 

número de serviços diários, era bastante importante que as margens de erro do modelo fossem 

desprezáveis. Assim, considera-se que os resultados obtidos são bastante fiáveis. 

Através da análise dos dados obtidos da simulação dos vários cenários para a fase que se considera 

ser a mais crítica, pode-se afirmar que o faseamento do plano de trabalhos previsto no estudo prévio 

da REFER é viável e poderá não implicar um custo indirecto significativo por não pontualidade dos 

comboios. 

No entanto este custo indirecto só será minimizado mediante um planeamento detalhado de cada uma 

das fases da intervenção, nomeadamente na antevisão dos impactos expectáveis em cada fase e na 

elaboração de planos de contingência para cada um desses impactos. Estes planos de contingência 

serão formalizados por diagramas de marcha alternativos que serão implementados na operação de 

via mediante as diferentes condicionantes impostas no decorrer dos trabalhos. 

Com base nos cenários definidos e testados neste trabalho pode-se concluir que o factor mais 

condicionante para a manutenção da pontualidade global dos comboios é a velocidade de circulação 

na via banalizada durante o período de VUT e na via intervencionada após o levantamento da VUT. 

Durante o fim-de-semana, dado ser a única via disponível durante 55 horas, a velocidade de circulação 

na via banalizada é o factor condicionante da pontualidade, no entanto, o seu impacto pode ser 

minimizado através da reestruturação do diagrama de marcha global da Linha de Cascais, por forma a 

que os comboios que circulam em ambos os sentidos se tenham o seu cruzamento previsto numa da 

extremidades do troço de via banalizada. Desta forma, evita-se a realização de paragens não previstas 

devido a indisponibilidade de via. 

O processo de restruturação do diagrama de marcha pode ser feito de forma iterativa para cada uma 

das fases do plano de trabalho, no entanto deverá em vista o plano geral da circulação dos comboios. 
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Nos dias úteis apesar de a velocidade de circulação na via banalizada ter impacto na pontualidade e 

na propagação dos atrasos, em especial qual há prolongamento da VUT, é a velocidade máxima de 

circulação na via intervencionada que mais influencia os atrasos e a sua propagação. 

Dos 12 cenários simulados, aquele que mais se aproxima da realidade é o Cenário 5. Neste cenário 

considera-se que a velocidade máxima de circulação na via banalizada é de 30 km/h para a garantir a 

segurança dos trabalhos em curso na via adjacente, a velocidade na via intervencionada após 

levantamento da VUT é limitada a 80 km/h, havendo um troço desta via onde, por motivos de segurança 

relacionados com a infraestrutura, a velocidade é limitada a 30 km/h. 

Neste cenário verifica-se que é possível minimizar os 15 casos de atraso superior a 4 minutos, mediante 

o ajuste da hora de partida de alguns serviços, para que não tenham de fazer uma paragem forçada. 

Este ajuste permite ao operador de via comunicar aos utentes da Linha de Cascais uma alteração nos 

horários justificada pelos trabalhos de melhoria do serviço prestado, sem sofrer o efeito do 

descontentamento provocado pelos atrasos não previstos. Para os passageiros é preferível saber que 

um serviço terá a sua partida mais tarde do que o habitual, do que ficarem dentro do comboio parado 

e chegarem ao destino atrasado. 

Os restantes atrasos registados neste cenário são inferiores a 3 minutos, o que pode ser ajustado no 

horário, na hora de chegada às estações afectadas. 

Com base neste cenário podem ser criadas variações do mesmo, mediante a deslocação do troço de 

via com a limitação de velocidade mais restritiva, o que se irá verificar com a execução dos trabalhos, 

que se irão progredir ao longo da via, sendo mais evasivos em troços de via mais curtos do que a 

extensão total de via a renovar em cada fase. 

Esta operação de revisão regular dos horários poderá ser gerida de forma a causar o mínimo impacto 

possível aos passageiros. Os horários poderão ser actualizados com a regularidade necessária e 

poderão ser publicados nas carruagens, nas estações e nos canais de comunicação do operador de 

via. 
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Anexo I – Componentes da infraestrutura ferroviária 

Por forma a melhor compreender as características dos componentes da infraestrutura ferroviária, 

seguem-se algumas informações que complementam o exposto no Capítulo 2.1. 

O carril 

Como se pode observar na Figura I.1, a forma cónica e a pestana das rodas, juntamente com a forma 

arredondada da cabeça do carril e a inclinação transversal com que este é instalado, garantem o não 

descarrilamento dos comboios e um bom contacto entre roda e carril (Esveld, 2001). 

 

Figura I.1 – Perfil transversal do carril e rodados (adaptado de russianpatents.com) 

Uma vez que, por limitações de produção e transporte, não é possível construir uma via-férrea com 

uma única secção de carril (Teixeira 2009), é necessário criar ligações entre várias secções de carril. 

Estas ligações dividem-se em duas categorias, conforme permitam, ou não, a dilatação livre do carril 

(Esveld, 2001), sendo que os métodos mais aplicados em cada uma delas são, respectivamente, as 

ligações aparafusadas ou coladas e o método da barra longa soldada (através de soldaduras 

aluminotérmicas ou eléctricas). 

As ligações aparafusadas ou coladas apresentam desvantagens ao nível do conforto do passageiro e 

do desgaste dos carris e dos rodados dos comboios, por isso, a aplicação do método da barra longa 

soldada é mais vantajosa. No caso de estas juntas serem isoladas electricamente, exigem uma 

manutenção extra. 

A bitola é uma das características principais das linhas de caminho-de-ferro. Em Portugal a bitola 

implementada é a bitola ibérica (1,668 m), sendo que a bitola internacional, implementada na maioria 

dos países europeus corresponde a 1,435 m. 
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As travessas 

Para garantir que se tira o melhor partido da resistência, longitudinal e transversal, oferecida pelo 

balastro, as travessas devem estar totalmente encaixadas no mesmo. A distância entre os centros das 

travessas é, normalmente, 60 cm. 

As travessas metálicas são um produto industrial de construção simples, que consiste num perfil com 

forma de ∩. Estas travessas são de fácil fabrico e instalação, e a sua vida útil é relativamente longa, no 

entanto produzem níveis de ruído elevados, a sua manutenção é complicada. São sensíveis aos 

ataques químicos (que impedem a sua utilização em meios marítimos e industriais) e requerem um 

isolamento eléctrico especial. Por estas razões, e pela correspondente avaliação económica 

desfavorável, a utilização destas travessas foi, gradualmente, abandonada (Profillidis, 2000). 

As travessas de madeira apresentam uma maior flexibilidade, que resulta numa melhor distribuição das 

cargas e as torna mais indicadas para os casos em que a sub-estrutura tem uma rigidez elevada e 

necessita de uma maior espessura de balastro. Estas travessas, para além de serem mais onerosas e 

terem uma vida útil relativamente curta, sofrem uma deterioração das suas características mecânicas 

ao longo do tempo. E, uma vez que, são mais leves, a sua resistência transversal é menor, o que 

impede a sua aplicação em linhas de alta velocidade. Desta forma, a utilização de travessas de madeira 

na Europa está resumida aos casos em que a utilização de travessas de betão armado não é indicada 

(Profillidis, 2000). 

As travessas de betão armado dividem-se em dois tipos: as travessas bibloco (as mais utilizadas em 

Portugal) e as travessas monobloco. Estas têm uma vida útil e um peso superior às travessas de 

madeiras, que lhes confere uma maior resistência transversal. No entanto requerem a utilização de 

fixações elásticas e isolamento eléctrico especial. 

As travessas bibloco consistem em dois blocos trapezoidais de betão armado, unidos por uma barra 

em aço. Estas apresentam os melhores valores de resistência transversal, uma vez que, por terem a 

sua secção central, correspondente à barra de ligação, preenchida por balastro, têm quatro superfícies 

laterais de contacto com o mesmo. 

Por terem uma menor quantidade de aço, as travessas monobloco são mais leves que as bibloco (que 

tem a barra de ligação). Têm menor resistência transversal, apesar de superior à das travessas de 

madeira. E distribuem melhor os esforços, embora não tão bem com as travessas de madeira. 

As fixações 

Existem múltiplos sistemas de fixação, sendo recomendada ou imperativa a utilização de determinados 

sistemas para certos tipos de travessas e de tráfego. No caso das travessas de betão armado, é 

obrigatória a utilização de fixações flexíveis. 

O sistema de fixação rígido com maior expressão em Portugal é o de trifons. Os sistemas flexíveis 

utilizados são mais diversificados, como os sistemas de chapim ou Nabla, Vossloh, Pandrol Fastclip, 

entre outros. 
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O balastro 

Para cumprir a sua função, o balastro deve ser composto por material de elevada dureza, normalmente 

proveniente do granito e outras rochas ígneas, ter forma angulosa (cúbica ou poliédrica) e arestas vivas, 

e granulometria variável entre 2 e 6 cm (Profillidis, 2000). 

A altura da camada de balastro pode variar conforme as características do terreno subjacente, a 

velocidade de circulação e a tonelagem anual da linha. No entanto o valor médio é 30 cm de altura 

(Profillidis, 2000). 

A plataforma natural, a camada de coroamento e os geotêxteis 

Quando o solo da plataforma natural não apresenta a qualidade necessária é recomendável colocar, 

sobre esta, uma camada de material de melhor qualidade, denominada camada de coroamento. Esta 

deve ser uma camada mais compacta que a plataforma natural, ter um baixo teor em água e não 

apresentar concentrações de materiais finos. A espessura da camada de coroamento depende da 

qualidade do solo de fundação e permite a redução da camada de sub-balastro (Profillidis, 2000). 

Quando os solos apresentam uma qualidade baixa, a plataforma pode ser melhorada através do uso 

de geotêxteis, membranas permeáveis compostas por fibras sintéticas, que quando introduzidas entre 

duas camadas de solo reforçam a sua resistência mecânica, funcionam como filtros, impedem a 

misturas dos solos de diferentes camadas e contribuem para a drenagem de água (Profillidis, 2000). 
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Anexo II – Defeitos de via 

Nivelamento horizontal 

O defeito de alinhamento é o desvio horizontal do carril, ou seja, a diferença entre a posição longitudinal 

teórica e real dos carris. Sendo que o alinhamento de cada carril se define como a distância em planta 

entre a sua posição e o alinhamento estabelecido em projecto (Profillidis, 2000) (Teixeira, 2009). 

Nivelamento longitudinal 

O nivelamento longitudinal define a cota do plano de rolamento da via em relação a um plano de 

comparação. Assim, o defeito de nivelamento longitudinal é a diferença entre a cota real do plano de 

rolamento e a cota teórica. Este defeito tem como principal causa os esforços verticais impostos pelo 

tráfego (Profillidis, 2000) (Teixeira, 2009). 

Nivelamento transversal 

O defeito do nivelamento transversal é definido pela diferença de cotas entre as superfícies de 

rolamento dos dois carris numa secção perpendicular ao eixo da via, sendo estas cotas medidas em 

relação ao plano de rolamento definido em projecto. Ou seja, verifica-se defeito do nivelamento 

transversal se se registar diferença entre as escalas real e teórica (Profillidis, 2000) (Teixeira, 2009), 

sendo que a escala corresponde à inclinação transversal da via. 

Bitola 

O desvio da bitola é a diferença entre a bitola real e a bitola teórica, e é consequência da diferença de 

desvios de nivelamento horizontal dos dois carris (Profillidis, 2000). 

Com é raro encontrar uma linha que tenha a bitola com o valor pretendido, existem margens permitidas 

para o seu valor, que dependem do raio de curvatura, dos materiais que constituem a infraestrutura e 

do material circulante. Estas margens podem variar, aproximadamente, entre os 3 e os 20 mm 

(Profillidis, 2000). 

Empeno 

Considerando duas secções transversais consecutivas e um ponto por cada carril, os quatro pontos, 

que podem ser os pontos de apoio das quatro rodas de um bogie, devem estar inseridos no mesmo 

plano. Uma vez que na prática é difícil registar a ocorrência desta situação, define-se o empeno como 

o desvio de um dos pontos em relação ao plano definido pelos outros três. 

O empeno é uma das principais causas de descarrilamento e, ao mesmo tempo, o defeito mais difícil 

de detectar, estando associado ao desvio do nivelamento transversal. Este defeito de via torna-se, 

assim, um parâmetro crítico da qualidade geométrica da via (Profillidis, 2000) (Teixeira, 2009). 

Valores limite dos defeitos de via 

Existem dois limites para os valores dos defeitos de via, o limite inferior e o limite superior. Quando os 

defeitos de via atingem o limite inferior, é necessário proceder a operações de manutenção para repor 

os valores ideais da qualidade geométrica da via. Por outro lado, o limite superior não deve ser atingido, 



 

v 

 

pois a deterioração da qualidade geométrica da via pode tornar-se irreversível. Assim, a decisão de 

levar a cabo trabalhos de manutenção deve ser tomada entre estes dois limites (Profillidis, 2000). 

Os valores destes limites variam conforme a velocidade de circulação dos comboios. Segundo a SNCF 

(Société Nationale des Chemins de fer Français), para velocidades superiores a 100 km/h, o limite 

inferior para o defeito horizontal varia entre 0,9 e 1,2 mm e o limite superior entre 1,4 e 2,0 mm; para o 

defeito longitudinal o limite inferior varia entre 0,6 e 0,8 mm, e o limite superior entre 0,8 e 1,2 mm; e 

para o defeito transversal o limite inferior varia entre 0,4 e 0,6 mm, e o limite superior entre 0,6 e 0,8 

mm (Profillidis, 2000). 

Para velocidades inferiores a 100 km/h a situação mais condicionante é o descarrilamento, não 

devendo, por isso, o empeno ultrapassar os 4 mm/m (Profillidis, 2000). 

Por fim, quando os valores dos defeitos da via atingem os denominados valores de emergência é 

necessário impor uma redução da velocidade de circulação, para garantir a segurança e o conforto 

mínimo dos passageiros (Profillidis, 2000). 

Defeitos do carril 

Os defeitos do carril são imperfeições de natureza microscópica e mecânica, associadas a defeitos de 

produção do carril e à acção do movimento dos comboios. Estes defeitos são em muitos casos 

irreversíveis, obrigando à substituição do carril. 

Entre os possíveis defeitos dos carris encontram-se a mancha oval, a fissuração horizontal e vertical, 

o desgaste lateral, a desintegração e descasque das superfícies de rolamento e lateral do carril. Estes 

têm como origem descontinuidades internas formadas durante a produção dos carris, que se agravam 

com a passagem dos comboios. 

No entanto, o movimento dos comboios pode, por si só, causar defeitos nos carris. Exemplo disso é a 

formação de ondulações na superfície de rolamento. Estas dividem-se em ondulações de pequeno 

afastamento (com comprimentos de onda entre 3 e 8 cm) e ondulações de grande afastamento (com 

comprimentos de onda entre 8 e 30 cm). 

Estas ondulações, em especial as de pequeno afastamento, podem provocar oscilações de alta 

frequência que levam ao aumento das cargas dinâmicas impostas à via. Estas aumentam a fadiga dos 

carris e das travessas, ou seja, aceleram a diminuição da resistência mecânica dos materiais devido 

aos ciclos de carga e descarga. Estes defeitos provocam ainda o desgaste prematuro do balastro, o 

afrouxamento das fixações e o aumento do nível de ruído à passagem dos comboios (Profillidis, 2000). 
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Anexo III – A degradação e recuperação da qualidade geométrica 

A teoria das três fases 

A Figura III.1 apresenta o comportamento da qualidade geométrica de um segmento de uma linha 

ferroviária, expressa segundo um dos seus parâmetros geométricos. Através da sua análise é possível 

avaliar os ciclos de vida de uma linha ferroviária sob diferentes condições de manutenção. Assim pode-

se observar o comportamento de uma linha sem manutenção e comparar-se a situação real de uma 

linha que foi alvo de operações de manutenção com o cenário registado pelos sistemas de 

monitorização. 

 

Figura III.1 – Evolução da qualidade geométrica em função do tráfego e operações de manutenção 
(Esveld, 2001) 

 

A linha verde representa a deterioração teórica de uma linha ferroviária que é mantida em 

funcionamento sem qualquer manutenção. Nesta linha podem-se distinguir três fases distintas. 

A primeira fase, apelidada de “juventude”, tem início imediatamente após a conclusão dos trabalhos de 

construção ou renovação da linha ferroviária. Esta fase caracteriza-se por uma rápida e substancial 

deterioração da geometria, causada pelos assentamentos iniciais da via. Trata-se de um período 

altamente imprevisível, que pode variar consideravelmente de secção para secção da mesma linha, e, 

por isso, é muito difícil de modelar. Por esta razão é usual ignorar as medições geométricas feitas 

durante esta fase, que, felizmente, é bastante curta. 

Esta primeira fase (a) é representada, na curva da degradação real, por uma função de crescimento 

rápido. No entanto, o sistema de monitorização assume que a restauração da geometria obtida após a 

intervenção (linha azul, vertical e descendente) é bastante inferior à real (linha vermelha, vertical e 

descendente), uma vez que esta fase é ajustada de acordo com a curva de deterioração 

correspondente à segunda fase. 
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A segunda fase começa quando a linha está suficientemente estabilizada e decorre durante a maior 

parte da vida útil de uma linha ou até ao início de um novo ciclo de manutenção. Neste período a 

deterioração da geometria da via apresenta um padrão mais ou menos linear que pode ser traçado, de 

forma aproximada, com base nos dados de inspecções anteriores. Desta forma é possível prever a 

degradação da geometria de uma linha e programar, antecipadamente, as operações de manutenção. 

Aproximadamente a meio da segunda fase encontra-se o limite inferior dos defeitos de via, que, como 

já foi referido, marca a necessidade de proceder a operações de manutenção da via. Na zona a 

vermelho que se segue, a linha deve ser intervencionada, de preferência ainda durante a segunda fase, 

caso contrário pode ser atingido o limite máximo dos defeitos de via, tornando-os irreversíveis. Em 

última instância pode ser atingido o limite operacional, a partir do qual a infraestrutura não apresenta 

as condições de segurança necessárias à circulação de comboios. 

Por fim, a terceira fase é caracterizada por uma deterioração cada vez mais rápida (quase exponencial) 

da qualidade geométrica da via, uma vez que as imperfeições até então desenvolvidas levam ao 

aumento dos esforços impostos pelo movimento dos comboios, dando origem a defeitos graves e 

possivelmente irreversíveis. Esta fase não deve ser atingida pois pode por em causa a segurança da 

circulação de comboios. 

Ritmo de deterioração 

O ritmo de deterioração é outra característica do comportamento da qualidade geométrica da via que 

apresenta um padrão. Como se pode ver na Figura III.1 a linha de deterioração mantém o mesmo 

declive nos diferentes ciclos de manutenção, ou seja, o ritmo de deterioração é constante. No entanto, 

este fenómeno não se verifica em todas as linhas. Segundo a British Railways o ritmo de deterioração 

da qualidade geométricas mantém-se estável em 65% dos casos, tende a aumentar, lentamente, em 

33% dos casos e diminui, marginalmente, nos restantes 2% (Profillidis, 2000). 

O aumento do ritmo de deterioração da qualidade geométrica da via leva à diminuição progressiva dos 

ciclos de manutenção e, assim, ao aumento das operações de manutenção. Esta situação pode, por 

vezes, conduzir a situações em “não vale pena” intervir sobre a via, pois esta vai necessitar de nova 

manutenção pouco tempo depois. Nestes casos a solução é a renovação integral de via, que permite 

voltar ao início do gráfico. 

Ritmo de restauração 

Outra característica importante do comportamento da qualidade geométrica da via é o ritmo de 

restauração da mesma. O ritmo de restauração é a eficácia dos trabalhos de manutenção, ou seja, a 

qualidade que a via consegue recuperar depois dos trabalhos de manutenção. 

Como se pode observar na Figura III.1, a qualidade geométrica recuperada diminui em cada novo ciclo 

de manutenção. A linha de traço interrompido cor-de-rosa marca a melhor qualidade geométrica que 

uma via pode apresentar nos diferentes momentos da sua vida útil. Esta linha aproxima-se 

continuamente do limite inferior dos defeitos de via, fazendo com que os ciclos de manutenção se 

tornem cada vez mais pequenos. 
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Esta situação deve-se ao facto de o ritmo de restauração não depender apenas do estado da grelha 

via, mas também do estado do balastro que se encontra sob as travessas. 

Operações de manutenção de via 

Por vezes, a correção pontual de defeitos de via pode ser levada a cabo manualmente, com o apoio de 

equipamentos mecânicos ligeiros. Desta forma, evita-se a utilização de maquinaria pesada que obriga 

à suspensão da circulação dos comboios durante períodos de tempo alargados e apresenta custos 

mais elevados. 

Intervenções pontuais 

Os principais trabalhos executados nas intervenções pontuais são operações de correcção e reposição 

associada a defeitos de nivelamento, bitola e empeno ou correcção mecânica de defeitos de outros 

componentes da via. Exemplos destes trabalhos são o reaperto de parafusos, a colocação e 

manutenção de fixações elásticas, a eliminação de defeitos nos carris por substituição dos mesmos, a 

execução e manutenção de juntas isoladas normais (aparafusadas) e coladas, a execução de 

soldaduras aluminotérmicas e eléctricas, a lubrificação de juntas de aparelhos de mudança de via e de 

dilatação, entre outras. 

Para corrigir defeitos de nivelamento podem ser aplicadas diferentes técnicas. Assim, podem ser 

utilizados macacos para erguer a via para, de seguida, se preencher o espaço entre o balastro e as 

travessas. Esta tarefa pode ser realizada com recurso a vibradores de compactação, que fazem com 

que o balastro circundante preencha o espaço vazio. 

O balastro pode, também, ser acondicionado manualmente, com a utilização de pás. A vantagem deste 

método é o facto de não perturbar o balastro que se encontra sob as travessas, mas como se trata de 

um trabalho que exige um esforço manual intenso, a sua utilização é bastante limitada. 

Outra alternativa é a utilização de um equipamento de projecção de gravilha. Este tem uma forma 

afunilada cuja extremidade é colocada na entrada do espaço aberto entre o balastro e as travessas e 

no qual são introduzidas pequenas quantidades de gravilha que são projectadas, com recurso a ar 

comprimido, até que todo o espaço esteja preenchido.  

Para compensar a aplicabilidade limitada do trabalho manual, mesmo quando apoiado por 

equipamentos ligeiros, foi desenvolvida maquinaria de médio porte que permite levar a cabo operações 

pesadas e pontuais sem obrigar à suspensão da circulação de comboios. No entanto, estes 

equipamentos constituem, apenas, um complemento dos trabalhos de manutenção tradicionais, não os 

podendo substituir. Isto significa que, antes de estas máquinas serem utilizadas, os defeitos de via mais 

graves devem ser corrigidos, caso contrário os esforços por estas criados podem agravar os mesmos 

defeitos. 

Apesar da sua eficácia, os trabalhos de manutenção manuais e com recurso a equipamento ligeiros ou 

máquinas de médio porte apresentam uma limitada capacidade de correcção dos defeitos de via, sendo 

necessário recorrer a maquinaria pesada para eliminar definitivamente os mesmos. 
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Operações mecanizadas 

Esmerilagem e reperfilamento 

Como foi referido anteriormente, a circulação dos comboios sobre os carris pode desenvolver defeitos 

nos mesmos, assim como podem surgir defeitos ainda durante o seu fabrico. Estes defeitos podem dar 

origem a cargas dinâmicas bastante elevadas, assim como degradar o nível de conforto do passageiro. 

Para eliminar estes defeitos é necessário proceder à esmerilagem dos carris. 

A esmerilagem consiste no polimento do carril e é levada a cabo por equipamentos pesados que se 

podem basear em dois princípios diferentes: pedras rotativas ou pedras de oscilação longitudinal. 

No caso da esmerilagem com pedras de oscilação longitudinal, as pedras adaptam-se continuamente 

à forma da cabeça do carril, produzindo um efeito de alisamento da mesma. Esta técnica não é apenas 

aplicada em operações de manutenção correctiva, mas também como medida preventiva após a 

renovação dos carris, diminuindo o risco de criação de ondulações e esmerila as soldaduras e 

pequenas fissuras que o carril possa apresentar. 

A esmerilagem com pedras rotativas revela-se extremamente eficaz, uma vez que estas formam um 

angulo que permite dar ao carril uma forma poligonal. Desta forma, é possível reperfilar o carril, o que 

apresenta grandes vantagens no caso de este apresentar deformações plásticas ou elevada 

ondulação. 

Quando o carril apresenta deformação extrema é necessário modificar o seu perfil. Para isso recorre-

se a uma reperfiladora, cuja capacidade para remover material do carril por passagem é 

consideravelmente maior que as esmeriladoras. No entanto, muitas vezes o reperfilamento do carril 

não é aplicado, em favor da substituição do mesmo, uma vez que assim o defeito é definitivamente 

eliminado. 

Correção de soldaduras 

Durante a execução de soldaduras ocorrem alterações estruturais na zona do carril afectada pelo calor 

que afectam as características dos seus materiais, principalmente na relação esforço-deslocamento. 

Esta fragilidade, associada à passagem dos comboios, leva à deformação dos carris e da própria 

soldadura, que, para além de afectar o conforto dos passageiros, faz com que os esforços dinâmicos, 

nesse ponto, aumentem, podendo levar à rotura da mesma. 

Para corrigir esta situação podem ser aplicadas duas técnicas, conforme a severidade do defeito. A 

esmerilagem da soldadura é levada a cabo quando esta apresenta apenas deformações pontuais. Em 

casos mais severos, a zona da soldadura pode ser alvo de um processo de flexão seguido de 

esmerilagem que permite repor o nivelamento em torno da ligação. No entanto, processo é, por norma, 

descartado em favor da substituição de uma secção de carril e a execução de novas soldaduras. 
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Ataque pesado de via 

O ataque de via é uma operação de manutenção que visa restabelecer o alinhamento horizontal, 

longitudinal e transversal de uma linha ferroviária. Esta tarefa é levada a cabo por equipamentos 

mecânicos pesados chamados atacadeiras. 

O ataque de via consiste no levantamento da grelha de via e no seu reposicionamento vertical e 

transversal, de acordo com a geometria pretendida, seguido da agitação e compactação do balastro 

sob as travessas, por forma a manter a sua nova posição. 

Para realizar esta tarefa, a unidade de ataque está equipada com ganchos metálicos que são 

introduzidos no balastro e o “apertam” sob as travessas à medida que vibram na mesma direcção do 

“aperto”. 

As características essenciais de um ataque de via são a qualidade, que se revela na durabilidade dos 

seus resultados, e o rendimento, que pode ser medido pela extensão de via que é atacada por hora. 

Uma vez que o rendimento dos ataques de via tem uma grande influência na duração e custo dos 

trabalhos de manutenção, foram desenvolvidas atacadeiras com unidades de ataque capazes de atacar 

duas ou três travessas em simultâneo. No entanto estas exigem que a máquina trabalhe de forma 

cíclica, iniciando e terminando a marcha a cada novo conjunto de travessas. Para aumentar a 

velocidade de trabalho foi desenvolvido o sistema no qual a unidade de ataque se move de forma 

independente do resto da máquina, permitindo que esta se desloque continuamente e a uma velocidade 

constante. 

É importante referir que a correção da geometria da via não significa que seja reposto o seu 

posicionamento de projecto, apesar de esta ser a situação ideal. Na realidade, as atacadeiras corrigem 

a geometria da via lendo a sua posição e criando uma nova localização preferencial. 

Por outro lado, devido à fadiga dos materiais, a via tende para a sua posição antes da manutenção, 

assentando sempre da mesma forma, independentemente do número de intervenções que sofra. Isto 

faz com que as correções de nivelamento se percam rapidamente depois das manutenções. Para 

minorar esta situação podes ser aplicado o método do levantamento por excesso da via. 

Regularização do balastro 

A secção transversal do balastro tem um papel importante na segurança de uma via ferroviária, 

nomeadamente na prevenção dos defeitos de nivelamento horizontal, pois é este que trava o 

deslocamento transversal das travessas. Para além disso, a dispersão do balastro reflecte-se nos 

custos de manutenção da via, uma vez que se podem acumular grandes quantidades de balastro 

inutilizado ao longo da mesma. Para combater esta situação é necessário repor a forma da camada de 

balastro.  

A regularização do balastro deve, também, ser realizada sempre que é adicionado balastro à via e 

depois dos ataques de via. Esta tarefa é executada por equipamentos pesados denominados 

regularizadoras. 
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As regularizadoras aplicam um sistema de cunhas metálicas para repor a secção transversal do 

balastro à medida que avançam pela via. No caso das regularizadoras clássicas estas precisam de 

avançar e recuar repetidamente ao longo de cada secção de via para obter o resultado pretendido, ao 

passo que as regularizadoras modernas obtêm os mesmos resultados numa só passagem, o que lhes 

permite acompanhar as atacadeiras de movimento contínuo. Outra das funções das regularizadoras é 

a remoção do balastro que fica sobre as travessas. 

Estabilização dinâmica do balastro 

Como anteriormente referido, no período inicial após a construção ou renovação de uma via férrea, a 

degradação da sua geometria é bastante rápida, uma vez que os assentamentos da estrutura são muito 

grandes. Esta característica da via pode implicar a limitação da velocidade de circulação nessa fase 

inicial. 

Para minimizar esta situação é possível proceder à estabilização dinâmica da via, que consiste na 

vibração lateral da mesma. A vibração do balastro leva a que as pedras se aproximem umas das outras, 

aumentando, consideravelmente, as superfícies de contacto entre elas e reduzindo o número de vazios. 

Desta forma obtém-se um rearranjo, não forçado, do balastro que oferece melhores condições de 

ancoragem da grelha de via e, por isso, maior segurança. 

Para além de melhorar a resistência ao deslocamento transversal e vertical da via, a estabilização 

dinâmica aumenta a durabilidade dos ciclos de manutenção. Esta operação é realizada, imediatamente 

após o ataque de via, por estabilizadoras (máquinas pesadas equipadas com unidades de vibração). 

Limpeza do balastro 

No decorrer da vida útil de uma linha de caminho de ferro, o balastro está sujeito a uma constante 

degradação e contaminação. O esmagamento e desgaste das pedras do balastro levam à formação de 

materiais finos que, associado à formação de matéria orgânica e outros tipos de poluição, provocam a 

diminuição da capacidade de distribuição de esforços e de drenagem do balastro. 

Torna-se, assim, necessário proceder à limpeza do balastro e, para isso, ao desguarnecimento da via, 

ou seja, à remoção do balastro. Esta operação é levada a cabo por desguarnecedoras, que elevam a 

grelha de via e recolhem o balastro com o auxílio de uma corrente giratória. No interior da máquina, o 

balastro é vibrado, por forma a filtrar os finos e a matéria orgânica, e é novamente depositado na via. 

Após a limpeza pode ser necessário adicionar balastro à estrutura, assim como proceder ao ataque de 

via, regularização e estabilização dinâmica da camada de balastro. 

Reabilitação da sub-estrutura 

Um problema recorrente nas linhas de caminho de ferro é a baixa qualidade do subsolo. A falta de 

resistência do solo permite que se formem assentamentos com regularidade, sendo necessário levar a 

cabo operações de manutenção com maior frequência. 
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A reabilitação da sub-estrutura tem, por isso, como objectivo melhorar as suas características através 

da remoção de parte da camada de coroamento e da adição de uma nova camada de solo como 

melhores característica, devidamente compactada, e sob a qual pode ser aplicado um geotêxtil. 

Esta operação pode ser realizada através da desmontagem da via e utilização de maquinaria rodoviária 

ou através da utilização de máquinas específicas, capazes de desguarnecer a via, depositar o novo 

terreno, compactá-lo e aplicar o geotêxtil. 

Esta operação deve ser seguida do ataque de via, regularização e estabilização dinâmica do balastro. 

Comboio de manutenção mecanizada 

O principal factor da manutenção de uma linha de caminho de ferro é o tempo. O tempo que uma linha 

está fechada à circulação de comboios tem impacto na qualidade do serviço prestado e nos custos da 

própria manutenção. 

Com a mecanização das operações de manutenção, o desenvolvimento dos equipamentos de 

manutenção focou-se na eficácia dos mesmos, com o objectivo de criar maquinaria capaz de obter os 

resultados pretendidos numa só passagem e deslocando-se à maior velocidade possível. Uma vez 

atingido este objectivo, é possível combinar diferentes equipamentos para formar comboios que, 

deslocando-se a uma velocidade constante, são capazes de realizar diferentes operações de 

manutenção em simultâneo. 

Problemática do aumento de temperatura 

As operações de manutenção provocam, muitas vezes, o aumento da temperatura dos carris, que, no 

caso da barra longa soldada, leva ao desenvolvimento de pressões compressivas e, 

consequentemente, o aparecimento de deformações. 

 Este problema pode ser minimizado com realização das operações de manutenção seguidas da 

estabilização dinâmica do balastro, mas a solução é a realização das operações de manutenção 

durante a noite, quando a temperatura é mais baixa. 
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Anexo IV – Resultados e análise detalhada dos cenários analisados 

Cenário 1 

O Cenário 1 representa a normal operação de via da Linha de Cascais nos dias úteis. Este serviu como 

cenário base para a validação da calibração do modelo de simulação, assim como para o acerto dos 

resultados dos restantes cenários simulados. 

Este cenário, considera a realização de todos os serviços previstos no horário, excepto as marchas em 

vazio, como referido no Capítulo 4.3.3. 

Assim, obtiveram-se os seguintes resultados para cada uma das estações da Linha de Cascais, já 

apresentados no Quadro 4.5: 

Quadro IV.1 – Atrasos registados na simulação do Cenário 1 

Estação 
Atraso na Chegada Atraso na Partida Unid. 

<0 =0 ]0;30] ]30;60] >60 <0 =0 ]0;30] ]30;60] >60 [s] 

CDS 102 102 - - - - 204 - - - [un] 

SAN 67 99 36 2 - - 166 36 2 - [un] 

ALC 99 67 36 2 - - 166 36 2 - [un] 

BEL 100 66 36 2 - - 166 36 2 - [un] 

ALG 133 - 69 2 - - 133 69 2 - [un] 

CZQ - 66 136 2 - - 66 136 2 - [un] 

CAX 100 66 36 2 - 33 100 69 2 - [un] 

PDA 36 66 100 2 - - 102 100 2 - [un] 

STA 100 102 2 - - - 202 2 - - [un] 

OER 102 33 69 - - - 168 36 - - [un] 

CAR 68 - 70 - - - 68 70 - - [un] 

PAR 33 - 105 - - - 33 105 - - [un] 

SPE 35 - 103 - - - 35 103 - - [un] 

SJE 105 - 33 - - - 105 33 - - [un] 

EST - - 138 - - - - 138 - - [un] 

MTE 33 - 105 - - - 33 105 - - [un] 

CSC - 70 68 - - - 110 28 - - [un] 

TOTAL 1113 737 1142 14 - 33 1857 1102 14 - [un] 

% 37,0% 24,5% 38,0% 0,5% - 1,1% 61,8% 36,7% 0,5% - [%] 
 

Analisando o Quadro IV.1, verifica-se que não existem atrasos superiores a 1 minuto e que, na sua 

maioria, os atrasos são inferiores a 30 segundos, pelo que não se consideram representativos. 

No caso específico da hora de partida, existem apenas 33 serviços que registam uma partida antes da 

hora prevista. Esta situação verifica-se apenas no serviço Cascais Rápido para o qual foi inserido, no 

modelo de simulação, a hora de passagem na estação de Caxias, apesar de este não efectuar paragem 

nesta estação. Este valor foi inserido no modelo de simulação uma vez que era um dado disponível no 

horário deste serviço. 

Este valor, conjugado com os 1113 registos de chegada antes da hora prevista, permite pensar que o 

horário da Linha de Cascais apresenta alguma estabilidade, ou seja, tem capacidade para compensar 



 

xiv 

 

atrasos e regressar ao seu estado normal. No entanto, esta avaliação ainda não é garantida, uma vez 

que os dados do Cenário 1 são limitados e podem sofrer de uma margem de erro devido à calibração 

do modelo de simulação. 

Por fim, regista-se que para alem do caso acima referido, nenhum outro serviço tem partidas antes da 

hora prevista, o que era expectável, dada a informação inserida no modelo de simulação. 

Cenário 2 

O Cenário 2 considera as condições base de circulação nos dias úteis, no decorrer das operações de 

RIV, nomeadamente a imposição da VUT entre as estações de Alcântara e Algés, no período entre as 

23h00 e as 06h00 do dia seguinte. 

Esta VUT é materializada pela interdição da circulação na via Descendente e banalização da via 

Ascendente, para permitir a realização de trabalhos na via Descendente, de acordo com o previsto na 

Fase 5 do plano de trabalhos estipulado no Estudo Prévio. 

Não foram impostas outras limitações, pelo que a circulação na via banalizada não terá limitações 

adicionais de velocidade. 

Para o Cenário 2 não é necessário apresentar um quadro de resultados, uma vez que apenas se 

registam 7 casos de atraso à chegada a Algés no sentido Ascendente, todos inferiores a 1 minuto. 

Estas situações devem-se à necessidade de um comboio ter de esperar que outro termine a sua viagem 

na via banalizada, ou seja, tratam-se de atrasos devido à ocupação de via. 

Estes atrasos podem ser evitados mediante um pequeno ajuste da hora de partida de um dos serviços 

em conflito. Atrasando a hora de partida de um dos serviços, este não chegará à via banalizada antes 

desta estar disponível. 

Cenário 3 

O Cenário 3 considera as condições do Cenário 2 e a introdução de uma imposição da redução da 

velocidade máxima de circulação (80 km/h) no troço de via intervencionado (Descendente) após 

levantamento da VUT, ou seja, entre as 06h00 e as 23h00. 

Quadro IV.2 – Atrasos registados na simulação do Cenário 3 

Estação 
Atraso Sentido Ascendente   Estação 

Atraso Sentido Descendente 

=0 ]0;1] >1 [min]  =0 ]0;1] >1 [min] 

CDS* 102 - - [un]  CSC* 69 - - [un] 

ALC 101 1 - [un]  OER*** 33 - - [un] 

ALG 94 8 - [un]  ALG 69 33 - [un] 

OER** 33 - - [un]  ALC 40 62 - [un] 

CSC 69 - - [un]  CDS 40 62 - [un] 

 
* Valores referentes à partida 
** Valores referentes apenas ao serviço Oeiras 
*** Valores referentes apenas à partida do serviço Oeiras 
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No Quadro IV.2 apresentam-se os resultados obtidos da simulação do Cenário 3, que pouco diferem 

do Cenário 2, registando-se atrasos na chegada às estações do Cais do Sodré, Alcântara, Algés e 

Oeiras. No entanto estes atrasos atingem os valores máximos de 4, 13, 39 e 6 segundos, 

respectivamente, pelo que se consideram aceitáveis. 

Tal como no Cenário 2, é possível minimizar estes atrasos mediante o ajuste do diagrama de marcha 

de alguns comboios. 

Cenário 4 

O Cenário 4 considera as condições do Cenário 3 e a introdução de uma imposição da redução da 

velocidade máxima de circulação (30 km/h) na via banalizada (Ascendente) durante a VUT, ou seja, 

entre as 23h00 e as 06h00. 

Quadro IV.3 – Atrasos registados na simulação do Cenário 4 

Estação 
Atraso Sentido Ascendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] ]5;10] >10 [min] 

CDS* - 102 - - - - - - - [un] 

ALC - 101 1 - - - - - - [un] 

ALG - 93 1 - - - - 3 5 [un] 

OER** - 33 - - - - - - - [un] 

CSC - 61 - - - - 3 5 - [un] 

         
  

Estação 
Atraso Sentido Descendente Unid. 

<0 [s] ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] ]5;10] >10 [min] 

CSC* - 69 - - - - - - - [un] 

OER*** - 33 - - - - - - - [un] 

ALG - 69 33 - - - - - - [un] 

ALC - 33 62 - - - 7 - - [un] 

CDS - 33 62 - - - 7 - - [un] 

 
* Valores referentes à partida 
** Valores referentes apenas ao serviço Oeiras 
*** Valores referentes apenas à partida do serviço Oeiras 

Como se pode observar no Quadro IV.3, limitação significativa da velocidade de circulação na via 

banalizada leva ao aparecimento de atrasos mais elevados nas estações que antecedem a VUT e nas 

estações de destino. No entanto estes atrasos só se verificam nos serviços cujo período de circulação 

intercepta o período de VUT. 

Estes atrasos têm duas componentes, uma devido ao afrouxamento imposto na via banalizada, e a 

outra provocada pela sua ocupação de via. 

No sentido Descendente verifica-se apenas a primeira componente do atraso, sendo que no sentido 

Ascendente verificam-se as duas componentes. 
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Pode-se ainda observar que dos 8 serviços com atrasos superiores a 5 minutos à chegada a Algés, 3 

chegam a Cascais com atraso inferior a 5 minutos. Isolando estes serviços, verifica-se que os comboios 

recuperam 54 segundos de atraso entre Algés e Cascais, o que revela alguma estabilidade do horário. 

Caso seja aplicado este cenário no decorrer da RIV, seria importante ajustar os horários dos serviços 

afectados para que os utilizadores da Linha de Cascais não sintam os efeitos da intervenção e para 

que não se desenvolva um custo indirecto associado à não pontualidade dos comboios. 

Cenário 5 

O Cenário 5 considera as condições do Cenário 4 e a introdução de uma imposição da redução da 

velocidade máxima de circulação (30 km/h) num troço inserido na via intervencionada (Descendente) 

após levantamento da VUT, ou seja, entre as 06h00 e as 23h00. 

Os resultados obtidos na simulação do Cenário 5 são apresentados no Quadro IV:4. 

Quadro IV.4 – Atrasos registados na simulação do Cenário 5 

Estação 
Atraso Sentido Ascendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] ]5;10] >10 [min] 

CDS* - 101 - 1 - - - - - [un] 

ALC - 55 18 29 - - - - - [un] 

ALG - 47 19 28 - - - 3 5 [un] 

OER** - 11 22 - - - - - - [un] 

CSC - 61 - - - - 3 5 - [un] 

           

Estação 
Atraso Sentido Descendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] ]5;10] >10 [min] 

CSC* - 69 - - - - - - - [un] 

OER*** - 32 - - 1 - - - - [un] 

ALG - 69 33 - - - - - - [un] 

ALC - 0 1 61 33 - 7 - - [un] 

CDS - 0 1 60 34 - 7 - - [un] 

 
* Valores referentes à partida 
** Valores referentes apenas ao serviço Oeiras 
*** Valores referentes apenas à partida do serviço Oeiras 

No Cenário 5 verifica-se o aparecimento de atrasos superiores a um minuto na chegada às estações 

de Alcântara e Algés, nos comboios que circulam no sentido Ascendente, o que ainda não seria de 

esperar neste cenário, uma vez que não existem limitações à circulação neste sentido. Analisando 

estas situações de forma mais pormenorizada, verifica-se que estas se devem à ocupação de via na 

entrada da estação do Cais do Sodré. Esta situação leva, ainda, a que um comboio sofra um atraso na 

partida. 

Este tipo de situações pode ser evitado ou minimizado mediante um ajuste de prioridades na entrada 

e saída de comboios nas estações terminais. Esse ajuste não foi feito no âmbito deste trabalho por ser 

algo que deve ser alvo de um estudo mais detalhado em parceria com o operador de via. 
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No sentido Descendente verificam-se, novamente, dois tipos de atrasos. O atraso na chegada a 

Alcântara trata-se de um atraso primário devido ao afrouxamento imposto no troço de via 

intervencionado, enquanto o atraso na chegada ao Cais do Sodré é a soma do atraso primário 

verificado em Alcântara com o atraso secundários provocado pela ocupação de via na entrada da 

estação do Cais do Sodré.  

Mais uma vez, os atrasos secundários podem ser evitados mediante a reestruturação do diagrama 

global de marcha. 

Cenário 6 

O Cenário 6 considera que durante a VUT (entre as 23h00 e as 06h00) a velocidade máxima de 

circulação na via Ascendente (banalizada) é de 30 km/h, sendo esta restrição levantada a partir da 

06h00. Após o levantamento da VUT é imposta uma limitação da velocidade máxima de circulação na 

via intervenciona (Descendente) de 30 km/h, entre as 06h00 e as 23h00. 

Quadro IV.5 – Atrasos registados na simulação do Cenário 6 

Estação 
Atraso Sentido Ascendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] ]5;10] >10 [min] 

CDS* - 77 2 12 5 - - 4 2 [un] 

ALC 1 52 17 7 9 - 1 13 2 [un] 

ALG 1 44 18 7 8 - 1 15 8 [un] 

OER** 1 20 1 7 1 - -  3 - [un] 

CSC - 40 6 2 - 1 2 15 3 [un] 

           

Estação 
Atraso Sentido Descendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] ]5;10] >10 [min] 

CSC* - 56 5 - - - - 8 - [un] 

OER*** - 23 7 1 - - 1 1 - [un] 

ALG - 8 82 1 - - 2 3 6 [un] 

ALC - 0 - - - - 8 84 10 [un] 

CDS - 0 - - - - 8 84 10 [un] 

 
* Valores referentes à partida 
** Valores referentes apenas ao serviço Oeiras 
*** Valores referentes apenas à partida do serviço Oeiras 

Como seria expectável, o Cenário 6, apresenta resultados que certamente irão gerar um elevado custo 

indirecto por não pontualidade dos comboios. 

De notar que nos dias úteis são realizados 102 serviços em cada sentido, sendo que nos cenários 

anteriores nunca se verificaram mais do que 5 casos de comboios com atrasos superiores a 5 minutos 

no destino. No Cenário 6, mais de metade (56%) dos comboios chega à estação terminal com um 

atraso superior a 5 minutos, havendo 13 casos em que atraso excede os 10 minutos. 

Os comboios que circulam no sentido Descendente são os mais afectados, devido à limitação de 

velocidade imposta, no entanto esta limitação extrema leva a que o atraso na chegada ao Cais do 

Sodré provoque o atraso na partida dos comboios do sentido Ascendente. 
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Neste cenário é possível verificar a influencia da rotação de material circulante na propagação dos 

atrasos e levanta o alerta para o facto de ser necessário criar horários de contingência para o caso de 

ser necessário impor limitação tão restritivas como as do Cenário 6. 

Cenário 7 

O Cenário 7 é igual ao Cenário 2 com a diferença que a VUT se prolonga até às 07h00. 

Quadro IV.6 – Atrasos registados na simulação do Cenário 7 

Estação 
Atraso Sentido Ascendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] >5 [min] 

CDS* - 102 - - - - - - [un] 

ALC - 99 2 - - - 1 - [un] 

ALG - 91 9 - 1 - 1 - [un] 

OER** - 31 1 - - 1 - - [un] 

CSC - 67 - 2 - - - - [un] 

          

Estação 
Atraso Sentido Descendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] >5 [min] 

CSC* - 67 - 2 - - - - [un] 

OER*** - 32 - - 1 - - - [un] 

ALG - 99 2 - 1 - - - [un] 

ALC - 97 3 1 1 - - - [un] 

CDS - 97 3 1 1 - - - [un] 
 

* Valores referentes à partida 
** Valores referentes apenas ao serviço Oeiras 
*** Valores referentes apenas à partida do serviço Oeiras 

No Cenário 7 apenas 2 serviços são afectados para alem dos 7 já afectados no Cenário 2. No entanto 

verificam-se 3 casos de atraso na partida do comboio devido ao atraso na chegada do serviço 

anteriormente realizado pelo comboio. 

É assim possível concluir que, mediante um ajuste localizado dos horários, é possível acomodar o 

prolongamento da VUT até às 07h00 sem que o impacto seja fortemente sentido pelos utentes. 

Caso se prolongasse a VUT para além das 07h00, as consequências seriam mais gravosas, com uma 

maior propagação de atrasos devido à rotação de material circulante. Isto porque a partir das 07h00 

inicia-se a “hora de ponta”, onde se realizam mais serviços por espaço de tempo. 

No Cenário 2 são apenas afectados comboios do serviço Cascais Todas, sendo que no Cenário 10 já 

são afectados comboios dos serviços Cascais Rápido e Oeiras. 

Com base nos resultados deste cenário optou-se por não simular um maior prolongamento da VUT, 

uma vez que era certo que isso iria desregular por completo o funcionamento da Linha de Cascais com 

o registo de atrasos inaceitáveis para a operação da via e prestação do serviço de transporte urbano 

de passageiros. 
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Assim, entende-se que esse cenário deverá ser simulado mediante a prévia reestruturação do horário, 

em parceria com o operador de via. 

Cenário 8 

O Cenário 8 é igual ao Cenário 3 com a diferença que a VUT se prolonga até às 07h00. 

Quadro IV.7 – Atrasos registados na simulação do Cenário 8 

Estação 
Atraso Sentido Ascendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] >5 [min] 

CDS* - 102 - - - - - - [un] 

ALC - 98 3 - - - 1 - [un] 

ALG - 90 10 - 1 - 1 - [un] 

OER** - 30 2 - - 1 - - [un] 

CSC - 67 - 2 - - - - [un] 

          

Estação 
Atraso Sentido Descendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] >5 [min] 

CSC* - 67 - 2 - - - - [un] 

OER*** - 28 1 2 - 1 1 - [un] 

ALG - 69 32 - 1 - - - [un] 

ALC - 40 60 1 1 - - - [un] 

CDS - 40 60 1 1 - - - [un] 
 

* Valores referentes à partida 
** Valores referentes apenas ao serviço Oeiras 
*** Valores referentes apenas à partida do serviço Oeiras 

No Cenário 8, apenas 4 comboios sofreram atraso na chegada à estação terminal e 7 comboios 

sofreram atraso na hora de partida na estação de origem, em relação ao verificado no Cenário 3. Sendo 

que os 7 casos de atrasos na partida não induziram a atrasos na chegada à estação de destino. 

Novamente, estes resultados levam a crer que, mediante um ajuste localizado dos horários, é possível 

acomodar o prolongamento da VUT até às 07h00 sem que o impacto seja fortemente sentido pelos 

utentes. 

Cenário 9 

O Cenário 9 é igual ao Cenário 4 com a diferença que a VUT se prolonga até às 07h00. 

No Quadro IV.8 observa-se que, no Cenário 9, 14 comboios sofreram atraso na chegada à estação 

terminal e 4 comboios sofreram atraso na hora de partida na estação de origem, em relação ao 

verificado no Cenário 4. Sendo que os 4 casos de atrasos na partida induziram atrasos na chegada à 

estação de destino. 

 

 



 

xx 

 

Quadro IV.8 – Atrasos registados na simulação do Cenário 9 

Estação 
Atraso Sentido Ascendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] ]5;10] >10 [min] 

CDS*  98 1 1  1  1 - [un] 

ALC  91 5 3  1 1 1 - [un] 

ALG  80 7 1  1  13 - [un] 

OER**  27 1 1 2  1 1 - [un] 

CSC  56   1 1 2 9 - [un] 

           

Estação 
Atraso Sentido Descendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] ]5;10] >10 [min] 

CSC*  65   1 1  2 - [un] 

OER***  33       - [un] 

ALG  64 31 2  1 1 3 - [un] 

ALC  28 56 2 1 1 9 1 4 [un] 

CDS  29 55 2  2 9 1 4 [un] 
 

* Valores referentes à partida 
** Valores referentes apenas ao serviço Oeiras 
*** Valores referentes apenas à partida do serviço Oeiras 

Mais uma vez, estes resultados levam a crer que, mediante um ajuste localizado dos horários, é 

possível acomodar o prolongamento da VUT até às 07h00 sem que o impacto seja fortemente sentido 

pelos utentes. 

Cenário 10 

O Cenário 10 representa a normal operação de via da Linha de Cascais nos dias não úteis (sábados, 

domingos e feriados). Juntamente com o Cenário 1, este serviu como cenário base para a validação 

da calibração do modelo de simulação, assim como para o acerto dos resultados dos restantes cenários 

simulados. 

Este cenário, considera a realização de todos os serviços previstos no horário, excepto as marchas em 

vazio. Assim, obtiveram-se os resultados apresentados no Quadro IV.9 para cada uma das estações 

da Linha de Cascais. 

Analisando o Quadro IV.9, verifica-se que não existem atrasos superiores a 30 segundos, pelo que não 

se consideram representativos, revalidando o modelo de simulação. 

Confirma-se que nenhum serviço tem partidas antes da hora prevista, o que era expectável. 
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Quadro IV.9 – Atrasos registados na simulação do Cenário 10 

Estação 
Atraso na Chegada Atraso na Partida Unid. 

<0 =0 ]0;30] >30 <0 =0 ]0;30] >30 [s] 

CDS 53 52 - - - 105 - - [un] 

SAN 52 - 53 - - 52 53 - [un] 

ALC - 52 53 - - 52 53 - [un] 

BEL 52 - 53 - - 52 53 - [un] 

ALG 52 - 53 - - 52 53 - [un] 

CZQ - - 105 - - - 105 - [un] 

CAX 52 - 53 - - 52 53 - [un] 

PDA 53 - 52 - - 53 52 - [un] 

STA 52 53 - - - 105 - - [un] 

OER 53 - 52 - - 53 52 - [un] 

CAR 52 - 53 - - 52 53 - [un] 

PAR - - 105 - - - 105 - [un] 

SPE 52 - 53 - - 52 53 - [un] 

SJE 105 - - - - 105 - - [un] 

EST - - 105 - - - 105 - [un] 

MTE - - 105 - - - 105 - [un] 

CSC - 53 52 - - 105 - - [un] 

TOTAL 628 210 947 0 0 890 895 0 [un] 

% 35,2% 11,8% 53,1% 0,0% 0,0% 49,9% 50,1% 0,0% [%] 

 

Cenário 11 

O Cenário 11 considera as condições base de circulação nos fins de semana, no decorrer das 

operações de RIV, nomeadamente a imposição da VUT entre as estações de Alcântara e Algés, no 

período entre as 23h00 se sexta-feira e as 06h00 da segunda-feira seguinte, num total de 55 horas. 

Quadro IV.10 – Atrasos registados na simulação do Cenário 11 

Estação 
Atraso Sentido Ascendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] >5 [min] 

CDS* - 52 - - - - - - [un] 

ALC - 52 - - - - - - [un] 

ALG - 35 11 - - 6 - - [un] 

CSC - 46 - - 6 - - - [un] 

          

Estação 
Atraso Sentido Descendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] >5 [min] 

CSC* - 53 - - - - - - [un] 

ALG - 53 - - - - - - [un] 

ALC - 53 - - - - - - [un] 

CDS - 53 - - - - - - [un] 
 

* Valores referentes à partida 
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No Cenário 11, como se pode verificar no Quadro IV.10, apenas se registam atrasos nos comboios que 

circulam no sentido Ascendente. Todos os atrasos registados se devem à ocupação de via na via 

banalizada, tendo os comboios que circulam no sentido Ascendente têm de esperar que os comboios 

que circulam no sentido Descendente libertem o troço em VUT. 

Como já referido nos cenários anteriores, estes atrasos podem ser evitados mediante o ajuste do 

diagrama geral de marcha da Linha de Cascais. 

Cenário 12 

O Cenário 12 considera as condições do Cenário 11 e a introdução de uma imposição da redução da 

velocidade máxima de circulação (30 km/h) na via banalizada (Ascendente) durante a VUT. 

Quadro IV.11 – Atrasos registados na simulação do Cenário 12 

Estação 
Atraso Sentido Ascendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] ]5;10] >10 [min] 

CDS* - 31 - 1 1 - 9 10 - [un] 

ALC - 31 1 - 1 - 9 10 - [un] 

ALG - - - - - - - 4 48 [un] 

CSC - - - - - - 1 21 30 [un] 

           

Estação 
Atraso Sentido Descendente Unid. 

<0 =0 ]0;1] ]1;2] ]2;3] ]3;4] ]4;5] ]5;10] >10 [min] 

CSC* - 40 3 - - - - 10 - [un] 

ALG - 43 - - - - - 10 - [un] 

ALC - - - - - - 28 3 22 [un] 

CDS - - - - - - 28 3 22 [un] 
 

* Valores referentes à partida 

Como se pode observar no Quadro IV.11, a limitação da velocidade de circulação na via banalizada dá 

origem a um cenário de atrasos em que todos os comboios chegam à estação terminal com um atraso 

superior a 4 minutos, sendo que metade dos serviços registam um atraso superior a 10 no destino. 


