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Resumo 

 

Atualmente as administrações ferroviárias deparam-se com a necessidade das vias férreas 

estarem preparadas para o aumento da produtividade e da eficiência associada ao transporte de 

pessoas e bens, traduzida pelo aumento da densidade do tráfego, da carga por eixo, da 

tonelagem acumulada e da velocidade de circulação. Estas alterações contribuem para uma 

maior degradação dos componentes da via, em especial dos carris, uma vez que estes são os 

elementos que promovem a interação direta entre os veículos e a via, levando a que tenham de 

ser tomadas medidas relacionadas com a sua manutenção e renovação. Os mecanismos de 

degradação dos carris estão relacionados com o desgaste verificado na cabeça do carril e com 

a presença de defeitos pontuais provocados pela interação roda-carril.  

Na presente dissertação foram apresentados alguns modelos e contribuições efetuadas ao longo 

dos últimos anos relativos à análise da degradação dos carris e por fim foi feita uma análise da 

degradação do carril na Rede Ferroviária Portuguesa. Esta teve em conta a evolução do 

desgaste verificado nos carris entre 2002 e 2011 por tráfego acumulado e por tempo em função 

dos raios das curvas e a presença de defeitos pontuais no período compreendido entre 2000 e 

2012. Verificou-se que os troços com carril UIC60 (renovados) apresentam taxas de desgaste 

menores e uma menor presença de defeitos do que os troços com carril UIC54 (não renovados) 

e que, por norma e apesar das dispersões verificadas, os parâmetros de desgaste possuem 

taxas mais elevadas para raios menores e escalas maiores. 
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Via férrea, degradação do carril, desgaste do carril, defeitos do carril, manutenção e renovação 

do carril  
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Abstract 

 

Presently Railway Infrastructure Managers are faced with the need to increase railway 

productivity and efficiency related to the transportation of people and goods, resulting in the 

increase of traffic density, axle load, accumulated tonnage and train speed. These changes have 

a high impact on rail component degradation, especially on rails, as they are directly related to 

the vehicle-line interaction. This, in turn, requires a different set of maintenance and renewal 

measures. Rail degradation mechanisms are related to the head wear and defects caused by the 

wheel-rail interaction.  

Several models and contributions concerning the analysis of rail degradation are presented in this 

thesis and were recently completed. The last one is an analysis of rail degradation in the 

Portuguese Railway Network, including the evolution of rail wear rates between 2002 and 2011 

per accumulated tonnage and per time, depending on curve radii and the presence of defects 

during the period of 2000 and 2012. It was verified that the renewed lines with rail UIC60 have 

lower wear rates and a minor presence of defects than non-renewed lines with rail UIC54. 

Moreover, in spite of the spread in results, the wear parameters have higher wear rates for minor 

radii and major cants. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Enquadramento do tema 
 

Existe atualmente uma grande preocupação por parte dos agentes ferroviários no sentido de ir 

ao encontro das necessidades relacionadas com o tráfego de passageiros e de mercadorias. 

Esta incessante procura pelo aumento da produtividade do sistema ferroviário tem levado ao 

aumento da densidade de tráfego, da carga por eixo, da tonelagem acumulada e da velocidade 

de circulação. Contudo, estes constantes aumentos têm um impacto negativo na degradação 

das vias férreas devido ao contacto roda-carril que se faz sentir, levando a que tenham de ser 

tomadas medidas relacionadas com a manutenção e a renovação dos seus componentes. Este 

tipo de intervenções é fundamental para que, por um lado, sejam salvaguardadas as condições 

de operação proporcionadas pelas vias, e por outro sejam evitados acidentes devidos ao estado 

de degradação destas, normalmente relacionado com o desgaste excessivo ou com a presença 

de defeitos nos carris. 

Os custos totais, para as Administrações Ferroviárias Europeias, relativos à manutenção e 

renovação das vias devido à sua degradação cifra-se anualmente nos dois mil milhões de Euros, 

dos quais cerca de 15%, ou seja, trezentos milhões de Euros, estão relacionados com 

intervenções nos carris devidos à fadiga verificada nestes (Cannon, et al., 2003). Da mesma 

forma, entre 2001 e 2006 foram renovados aproximadamente 500.000 toneladas de carril por 

ano em todo o mundo, com um custo total de 1,25 mil milhões de Dólares (cerca de 940 milhões 

de Euros) (Kristan, 2004). Assim, dada a gama de valores referidos, um pequeno melhoramento 

no desempenho das operações envolvidas pode ter um impacto económico significativo. 

De acordo com o que foi referido acima, em Outubro de 2000 ocorreu no Reino Unido, mais 

concretamente em Hatfield, localidade situada a norte de Londres, um acidente ferroviário devido 

à rotura de um carril originada pela presença de defeitos derivados da fadiga do material, 

aquando da passagem de um comboio intercidades. Este acidente provocou a morte de 4 

passageiros, ficaram feridos cerca de 70, e teve um custo associado de cerca de 733 milhões de 

Libras (873 milhões de Euros), relativos a reparações e compensações, para o operador privado 

RailTrack Company (Office of Rail Regulation, 2006), que à data era operador e responsável pela 

infraestrutura ferroviária e que entretanto foi adquirido em 2002 pela Network Rail, atual gestor 

público da infraestrutura do Reino Unido. 

Por todos estes factos é fundamental efetuar uma adequada gestão da manutenção do carril. 

Nos últimos anos os sistemas de gestão de manutenção têm tratado de melhorar os processos 

de decisão associados às intervenções de manutenção e renovação do carril, através de uma 

adequada modelação da evolução do desgaste e da fadiga deste componente. A presente 

dissertação insere-se num projeto de investigação em parceria com a REFER e a FCT (Projeto 

MODURAIL ref. PTDC/SEN-TRA/112975/2009) e pretende contribuir para uma compreensão da 
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evolução do desgaste e da fadiga do carril na Rede Ferroviária Portuguesa (RFP). Os resultados 

deverão contribuir para avaliar a possibilidade de inserir a modelação do desgaste e fadiga deste 

componente numa ferramenta de apoio à decisão atualmente em desenvolvimento no IST 

(Teixeira, et al., 2010b).    

1.2 - Objetivos 
 

Os objetivos da presente dissertação são: 

 Estudar os mecanismos de degradação dos carris; 

 Identificar os fatores que têm influência nos mecanismos de degradação dos carris e 

quais as formas de os combater; 

 Estudar modelos de degradação do carril; 

 Efetuar um caso de estudo da evolução do desgaste e da presença de defeitos nos carris 

na Rede Ferroviária Portuguesa; 

 Servir de base a uma ferramenta de apoio à decisão relativa à manutenção e renovação 

dos carris. 

 

1.3 - Estrutura da Dissertação 
 

A presente dissertação está dividida em 6 capítulos. 

O primeiro capítulo corresponde à introdução, e neste é efetuado o enquadramento do tema, a 

descrição do problema, a enunciação dos objetivos a alcançar e a estruturação da dissertação. 

O segundo capítulo refere-se ao estudo dos componentes da via, dos mecanismos de 

degradação dos carris e dos fatores que contribuem para a sua evolução. São igualmente 

analisadas as operações de manutenção que possibilitem a minimização dos seus efeitos e por 

último são referidos alguns sistemas utilizados no auxílio do processo de tomada de decisão 

relativo às operações de manutenção e renovação. 

No terceiro capítulo apresentam-se alguns modelos de degradação dos carris e contribuições 

desenvolvidos nos últimos anos. 

O quarto capítulo diz respeito à análise da evolução do desgaste na RFP, através do estudo de 

três parâmetros associados ao carril (desgaste vertical, desgaste lateral e percentagem de 

cabeça perdida) por tipo de carril e em função do traçado (curva ou alinhamento reto). 

No quinto capítulo é efetuado o estudo da presença de defeitos nos carris para a totalidade da 

RFP e para as linhas mais representativas em termos de defeitos da Rede. 

O sexto e último capítulo contém as conclusões, contribuições e recomendações para pesquisas 

futuras. 
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2 - VIA FÉRREA, DEGRADAÇÃO DA VIA E OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

 

2.1 - Introdução 
 

De acordo com o que foi referido anteriormente, no presente capítulo será feita uma descrição 

dos componentes da via férrea (carris, fixações, travessas e balastro), serão estudados os seus 

mecanismos de degradação, nomeadamente o processo de desgaste e de aparecimento e 

desenvolvimento de defeitos nos carris bem como dos fatores que mais contribuem para este 

processo. Serão igualmente apresentadas formas de combater o desenvolvimento destes 

mecanismos de degradação dos carris, através de operações de manutenção, com especial 

ênfase para a lubrificação e a esmerilagem dos carris. Por último serão mencionados alguns 

sistemas de apoio à decisão relativamente às operações de manutenção e renovação. 

 

2.2 - Componentes da Via 
 

A via férrea é uma via que permite a passagem de veículos ferroviários, sendo os veículos 

convencionais constituídos por uma locomotiva, que é o material motor, à qual estão acopladas 

carruagens para o transporte de passageiros ou vagões para mercadorias. Os veículos de alta 

velocidade ou os metropolitanos urbanos têm uma disposição diferente uma vez que são 

automotoras. Estes veículos são constituídos por duas cabeças, permitindo o guiamento nos dois 

sentidos de circulação, e encontram-se totalmente agregados. As cargas transmitidas pelos 

veículos à via podem ser quase-estáticas de baixa frequência ou dinâmicas, possuindo estas 

últimas frequências elevadas. 

Os principais componentes da via férrea estão apresentados na Figura 2.1. 

O conjunto agregado dos carris, fixações e travessas designa-se por grelha de via. Efetua-se 

ainda a distinção entre super-estrutura e sub-estrutura, sendo que a primeira é constituída pela 

grelha de via e pelo balastro enquanto que a segunda se refere ao conjunto do sub-balastro e do 

subsolo. 

Figura 2.1 – Secção transversal da via férrea (adaptado de Esveld, 2001) 
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É importante salientar que, apesar da abordagem separada que se fará de seguida, a via é um 

sistema que deve ser visto como um todo, sendo um sistema de interação veículo-roda-carril-via 

cujas principais funções são (Lichtberger, 2005): 

 Guiar os veículos sem risco de descarrilamento; 

 Absorver os esforços verticais e horizontais transmitidos pelos veículos; 

 Transmitir estes esforços da grelha de via para o balastro e por fim para as camadas de 

solo subjacentes; 

 Assegurar um nível elevado de conforto para os passageiros; 

 Garantir uma gestão eficiente do tráfego. 

 

2.2.1 - Carris 
 

Os carris são provavelmente os componentes mais importantes da via, uma vez que são os que 

interagem diretamente com os rodados dos veículos, sendo os primeiros a receber as cargas 

transmitidas por estes. Estas cargas possuem componentes vertical e horizontal, sendo que os 

carris, em especial as barras longas soldadas, estão igualmente sujeitos a esforços longitudinais 

devido às variações de temperatura, bem como às acelerações e frenagens dos veículos 

(Lichtberger, 2005). 

Os carris são constituídos pela cabeça, alma e pé, tal como pode ser observado na Figura 2.2. 

Há uma grande variedade de formas do carril, sendo que os carris mais usados na Europa são 

os carris de patim ou vignole UIC54 e UIC60, com 54 e 60 kg/m, respetivamente. As cargas 

estáticas por eixo a que estão sujeitos variam entre 21 e 25 toneladas na Europa, podendo 

chegar às 37 toneladas por eixo na Austrália, no transporte de minérios de ferro, sendo que não 

estão contabilizados os efeitos dinâmicos, pelo que estes valores podem ainda ser superiores 

(Reddy, 2007). 

Assim, os carris são componentes longitudinais que têm como funções principais efetuar o 

guiamento dos veículos de uma forma uniforme e contínua e suportar e transmitir os esforços 

provocados pela passagem dos veículos para os componentes subjacentes da via (Esveld, 

2001). Além disso, podem ainda servir de condutor das correntes de sinalização assim como de 

retorno das correntes de tração (Teixeira, 2005). 

Atualmente recorre-se a barras longas soldadas, que podem ter comprimentos máximos de 400 

m, e cujas soldaduras podem ser aluminotérmicas ou elétricas. De acordo os dados analisados 

por Lichtberger (2005), o número de fraturas em soldaduras aluminotérmicas é muito superior ao 

das verificadas em soldaduras elétricas. 

Nos últimos anos tem-se vindo a verificar uma evolução na produção de carris de alta resistência, 

que tem conduzido a um melhor desempenho na resistência ao desgaste e à fadiga, bem como 

a uma redução no desenvolvimento de tensões residuais aquando do fabrico (IHHA, 2001). 
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Figura 2.4 – Sistema de fixação Pandrol 
(fixação elástica) (Esveld, 2001) 

De todos os componentes da via os carris são os que possuem um maior custo associado, sendo 

que a manutenção de que necessitam ao longo do período de vida representa igualmente um 

custo avultado para os gestores da infraestrutura (Reddy, 2007). 

   

2.2.2 - Fixações 
 

As fixações têm como objetivos principais assegurar o posicionamento e amarração do carril 

sobre as travessas bem como resistir vertical, lateral e longitudinalmente aos movimentos de 

tombamento dos carris provocados pela passagem de veículos ou pelas variações de 

temperatura (Reddy, 2007). 

Segundo Lichtberger (2005), de entre a gama de fixações existentes, é possível efetuar a 

distinção entre fixações rígidas ou elásticas. As primeiras não garantem resiliência vertical à via, 

sobretudo quando as travessas são de betão, dando origem a picos de tensões nas zonas dos 

aparafusamentos nas travessas, que vão sendo crescentes ao longo do tempo. Ao invés, as 

fixações flexíveis garantem uma elasticidade vertical adequada à via, sem que esta se traduza 

numa elasticidade instável lateral para o carril, transmitindo as tensões para as travessas de uma 

forma mais homogénea e constante ao longo do tempo. Nas figuras 2.3 a 2.6 estão presentes 

alguns exemplos de fixações rígidas (parafusos) e fixações flexíveis (sistemas de fixação 

Pandrol, Vossloh e Nabla).  

É importante referir que as fixações nunca furam os carris, uma vez que este facto introduziria 

concentrações de tensões na proximidade dos furos, criando zonas de instabilidade para a via. 

Figura 2.2 – Secção transversal do Carril (adaptado de 
Texeira, 2005) 

Figura 2.3 – Parafusos (fixações rígidas) 
(Reddy, 2007) 
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Assim, a escolha do sistema de fixação depende da estrutura da via férrea (tipo de carril, tipo de 

travessa e respetivas dimensões, raios e escalas das curvas entre outros), do tipo de tráfego 

(carga por eixo, velocidade de circulação, tonelagem acumulada), de requisitos de manutenção 

e de restrições económicas (Zhang, 2000). 

2.2.3 - Travessas 
 

As principais funções das travessas são (Esveld, 2001): 

 Manter a bitola da via; 

 Transmitir e redistribuir os esforços provenientes dos carris para o balastro com um nível 

de pressão adequado. Estes esforços são devidos a cargas verticais resultantes da 

passagem dos veículos, laterais, devido à ação da força centrífuga em curva ou 

longitudinais devido às variações de temperaturas ou às acelerações e frenagens dos 

veículos; 

 Restringir os movimentos vertical, lateral e longitudinal do carril através do 

encastramento da grelha de via no balastro;  

 Assegurar a inclinação dos carris, normalmente a 1:20, por forma a promover um 

contacto eficiente do sistema roda-carril. 

Há três tipos de travessas que são usadas nas vias, diferindo no material de que são feitas: 

madeira, betão ou aço. 

No início do desenvolvimento do caminho de ferro (1825), a madeira era o material preferido para 

o fabrico de travessas. As travessas de madeira têm um ciclo de vida que pode variar entre os 8 

e os 30 anos, dependendo da qualidade da mesma, do tipo de impregnação usada, da densidade 

do tráfego, da posição na via, da manutenção ou da ação climática a que estão sujeitas (Reddy, 

2007). Há no entanto algumas espécies de madeiras exóticas cujo período de vida pode chegar 

aos 50 anos (McAlpine, 1991). Este tipo de travessas não é o mais adequado para linhas de alta 

velocidade, para velocidades superiores a 160 km/h, uma vez que a sua resistência ao 

deslocamento lateral é inferior à dos outros tipos de travessas, sobretudo devido ao facto de 

serem mais leves que as restantes. Outra das desvantagens deste tipo de travessas reside na 

Figura 2.5 – Sistema de fixação Vossloh 
(fixação elástica) (Esveld, 2001) 

Figura 2.6 – Sistema de fixação Nabla (fixação 
elástica) (Esveld, 2001) 
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alteração de propriedades a que estão sujeitas ao longo do período de vida, uma vez que uma 

travessa de madeira contém aproximadamente entre 30 e 50% de água na sua constituição, 

sendo este valor variável em função das alterações climáticas verificadas (Lichtberger, 2005). 

Além disso há autores que defendem que as travessas de madeira necessitam de 1 a 3 anos 

para se adaptarem convenientemente à humidade do ar e à camada de balastro (Schulz, s.d. em 

Lichtberger, 2005). Contudo, este tipo de travessas tem também vantagens, como o seu custo 

associado, resiliência, resistência à corrosão, trabalhabilidade, facilidade de manuseio, 

capacidade isolante e de reaproveitamento (Reddy, 2007). A este propósito, Lichtberger (2005) 

afirma que na Europa as travessas de madeira trocadas podem estar em condições de ser 

usadas em vias secundárias onde, com cargas adequadas, podem ter um segundo nível de 

serviço quase tão longo como o primeiro. 

As travessas de aço começaram a ser usadas no último quarto do século XIX, após a Revolução 

Industrial, aquando da produção intensa de aço. Este tipo de travessas constituía uma boa 

solução para fazer face ao problema que a madeira tinha vindo a evidenciar relacionado com a 

degradação provocada pelo bicho da madeira (Brodie, et al., 1977 em Reddy, 2007). As 

travessas de aço apresentam igualmente outras vantagens, como o reduzido peso que facilita o 

respetivo manuseio, a reduzida altura das travessas que permite o recurso a uma menor 

quantidade de balastro ou o longo período de vida que possuem com manutenção das suas 

propriedades mecânicas. Contudo, estas travessas apresentam também alguns inconvenientes. 

Devido à sua forma, provocam uma maior degradação do balastro subjacente, não possibilitando 

uma transmissão homogénea das cargas, além de que a sua resistência ao deslocamento lateral 

é mais reduzida do que a das travessas de betão (Lichtberger, 2005).   

Este último tipo de travessas surgiu no final do século XIX, tendo sido inventadas por Moniér, um 

jardineiro francês. A sua implementação efetuou-se mais tarde, devido sobretudo ao 

esgotamento dos bosques e do elevado preço que atingiu a madeira no início do século XX. 

Além disso, as travessas de betão têm um período de vida superior ao das descritas 

anteriormente, podendo facilmente atingir os 50 anos sem grandes necessidades de manutenção 

e, devido ao seu elevado peso volúmico, conferem à via uma maior resistência ao deslocamento 

lateral e à encurvadura, permitindo velocidades de circulação e cargas por eixo mais elevadas 

(Lichtberger, 2005). Há dois tipos de travessas de betão, as monobloco ou as bibloco. As 

travessas monobloco foram as primeiras a ser implementadas, no entanto tinham os 

inconvenientes de serem difíceis de manusear devido ao elevado peso que possuíam, e de 

concentrarem elevados momentos negativos no centro da travessa, o que originava uma 

concentração elevada de tensões abrindo fendas transversais na travessa. Para minimizar este 

impacto optou-se por diminuir a rigidez da travessa ao centro através da diminuição da secção 

transversal, havendo desta forma uma menor concentração de tensões. Outra solução passou 

pela implementação de travessas bibloco, unidas ou não por uma viga de aço central, que já não 

tinham este problema. Estas travessas apresentam uma maior resistência ao deslocamento 

lateral, uma vez que possuem duas superfícies de contacto com o balastro, além de possuírem 

um comportamento mais elástico do que as anteriores. Apesar disso, ambas necessitam de 
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fixações elásticas que garantam uma elasticidade adequada à via. Este tipo de travessas tem, 

no entanto, os inconvenientes de dificultar o ataque da via, havendo maiores probabilidades da 

geometria da via ser afetada, nomeadamente a bitola, e da corrosão que se pode desenvolver 

na viga metálica de união entre os blocos. As Figuras 2.7 a 2.9 contêm exemplos de travessas 

de madeira, metálicas e de betão, respetivamente. 

 

 

2.2.4 - Balastro 
 

O balastro é uma camada granular com granulometria elevada colocada acima da sub-estrutura 

e que serve de suporte à grelha de via. Tem como funções principais (Esveld, 2001): 

 Resistir e efetuar a degradação de cargas verticais, transversais e longitudinais 

transmitidas pelas travessas; 

 Contribuir para a flexibilidade e amortecimento da via, garantindo resiliência e absorção 

de energia transmitida pela grelha de via; 

 Facilitar as operações de manutenção da qualidade geométrica da via, através do 

rearranjo das partículas do balastro promovido pelo ataque de via; 

 Promover a drenagem de água da via; 

 Reduzir as tensões transmitidas pelas travessas para níveis aceitáveis de tensão nas 

camadas subjacentes. 

Figura 2.7 – Travessas de madeira (Teixeira, 
2005) 

Figura 2.8 – Travessas metálicas (Teixeira, 
2005) 

Figura 2.9 – Travessas de betão monobloco 
(Teixeira, 2005) 
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Estes requisitos devem ser cumpridos através do dimensionamento do balastro, o qual depende 

dos seguintes parâmetros (Lichtberger, 2005): 

 Espessura da camada de balastro, que depende do espaçamento entre travessas, 

largura e altura das travessas e do ângulo de fricção do balastro; 

 Secção transversal da camada de balastro; 

 Qualidade do balastro; 

 Nível de consolidação do balastro. 

A espessura da camada de balastro pode ser de 30 a 60 cm, sendo aconselhável para linhas de 

alta velocidade o valor de 40 cm. É igualmente importante garantir 45 a 50 cm de balastro na 

parte exterior das travessas por forma a garantir uma adequada resistência ao deslocamento 

lateral (Lichtberger, 2005). 

 

2.3 - Mecanismos de Degradação dos Carris 

 

Tal como foi referido anteriormente, os rodados dos veículos transmitem para os carris cargas 

verticais, laterais e longitudinais que podem ser estáticas, dinâmicas ou termodinâmicas. Estas 

cargas promovem a degradação dos carris, sendo que é possível efetuar uma distinção entre a 

sua degradação contínua, através do desgaste, e a degradação pontual através do aparecimento 

de defeitos nos carris. 

 

2.3.1 - Desgaste dos carris 

 

O desgaste dos carris é o processo através do qual há perda de material da cabeça do carril 

devido à interação entre as rodas e os carris. O desenvolvimento deste processo depende da 

velocidade de circulação dos veículos, da carga por eixo, do contacto roda-carril, da qualidade 

construtiva da via, das características do bogie, da tonelagem acumulada, do tipo de tráfego, do 

traçado da via, das operações de manutenção, nomeadamente da esmerilagem e da lubrificação 

e da influência das condições ambientais e atmosféricas (Reddy, 2007). Segundo o mesmo autor, 

atualmente, os gestores de infraestrutura avaliam e tomam decisões baseadas nos dados 

históricos das medições efetuadas e na sua experiência, uma vez que não há nenhuma norma 

internacional relativa à esmerilagem e lubrificação do sistema roda-carril que permita uma 

monitorização e controlo eficientes do desgaste dos carris. 

O tipo de contacto estabelecido entre o rodado e o carril tem uma influência considerável no 

desgaste experimentado por ambos. Quando as superfícies estão desgastadas este contacto 

pode ser alterado devido à mudança verificada nas geometrias, conduzindo a uma alteração na 

distribuição de cargas transmitida dos rodados para os carris. 



10 

 

No Capítulo 3 serão apresentados modelos de degradação que têm por base o estudo do 

desgaste e do aparecimento de defeitos nos carris, nos quais é descrita a relação com os 

parâmetros que mais os influenciam.  

 

2.3.2 - Defeitos dos carris 

 

Os defeitos presentes nos carris podem ser divididos em três diferentes grupos, dependendo da 

sua origem (Cannon, et al., 2003): 

 Defeitos originados no fabrico dos carris; 

 Defeitos provocados pelo inadequado manuseio, instalação ou uso; 

 Defeitos provocados pela exaustão da resistência à fadiga do carril. 

Os defeitos internos dos carris inserem-se no primeiro grupo, enquanto que os defeitos presentes 

nas juntas ou extremidades das barras de carril se devem normalmente a deficiências 

relacionadas com a execução da soldadura, estando englobadas no segundo grupo. Os 

restantes defeitos, nomeadamente as fissuras devidas à fadiga do material pertencem ao terceiro 

grupo. 

Um defeito é considerado crítico caso seja suscetível de afetar a segurança das operações 

ferroviárias, ao passo que os defeitos não críticos são defeitos que ocorrem nos carris mas não 

afetam a sua integridade estrutural ou a segurança das operações ferroviárias (US Railroad 

Track Standards, 1991). 

2.3.2.1 - Processo de desenvolvimento dos defeitos 

 

Quando uma secção de carril está sujeita a cargas cíclicas de magnitude considerável, e após 

um determinado número de ciclos, pode abrir-se uma fissura, que se vai desenvolvendo à medida 

que as cargas vão sendo aplicadas. A direção de propagação da fissura depende do tipo de 

carril, do ponto de iniciação da fissura e do tipo de processo metalúrgico ou do método de 

tratamento a quente aplicado na secção do carril (Nishida, 1991 em Reddy, 2007). 

O processo de desenvolvimento de uma fissura é composto por três fases (Ishida, et al., 2003): 

 Iniciação da fissura; 

 Propagação da fissura; 

 Quebra do carril. 

As primeiras duas fases são cruciais, uma vez que é nestas que a fissura tem de ser detetada 

pelos equipamentos de inspeção e retificada através da implementação de medidas de 

manutenção e de renovação dos carris. A quebra do carril é a última fase deste processo e pode 

provocar o descarrilamento do veículo. O grande desafio associado a este processo reside na 
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avaliação da frequência com que estas fissuras podem ocorrer. Estas vão aparecendo 

naturalmente à medida que se sucedem os ciclos de carga, sendo normalmente antecedidas de 

deformação plástica na superfície do carril, pelo que se este processo for conhecido e 

acompanhado, e se forem tomadas medidas corretivas deste tipo de defeitos é possível reduzir 

o desenvolvimento das fissuras e desta forma prolongar o ciclo de vida dos carris. É importante 

referir que depois de a fissura estar formada o carril perde as suas propriedades isotrópicas, e a 

descontinuidade verificada leva a uma concentração de tensões que aceleram o processo de 

degradação. Outra tarefa igualmente importante reside na previsão da distância temporal entre 

a iniciação da fissura e o estado em que esta se torna potencialmente perigosa, antes de levar à 

quebra do carril (Sawley & Kristan, 2003). Caso estas tarefas sejam efetuadas, é possível 

otimizar a frequência das inspeções e a programação das manutenções, como a esmerilagem 

dos carris, reduzindo-se desta forma os custos de manutenção e o risco de descarrilamento. 

De acordo com Ringsberg (2001), a presença de água, neve ou lubrificante nas fissuras acelera 

o processo de degradação. Quando as fissuras estão preenchidas com qualquer destes fluidos, 

têm dificuldade em secar, e aquando do contacto roda-carril estes alojam-se nas cavidades das 

fissuras dando origem a elevadas pressões localizadas em reduzidos espaços. Caso as fissuras 

estejam orientadas no sentido do tráfego dá-se uma aceleração do seu desenvolvimento devido 

ao entupimento com os fluidos referidos. Ao invés, caso se apresentem no sentido oposto ao do 

tráfego, os fluidos são expelidos das fissuras através da passagem dos veículos havendo um 

retardamento da sua evolução. 

2.3.2.2 - Tipos de defeitos dos carris 

 

A União Internacional dos Caminhos de Ferro (UIC, Union Internationale des Chemins de fer) 

editou em 2002 um catálogo com os tipos de defeitos dos carris, designado por UIC Code 712 R 

– Catalogue of Rail Defects. Este catálogo contém 55 diferentes tipos de defeitos, identificados 

por um número de 4 dígitos, dos quais: 

 O primeiro dígito refere-se à posição do defeito no carril (perto ou longe de uma junta, 

causado por um dano no carril ou numa soldadura); 

 O segundo dígito é relativo à posição do defeito no perfil do carril (cabeça, alma, pé, toda 

a secção do carril, superfície da cabeça ou em função do tipo de soldadura); 

 O terceiro dígito refere-se à direção e ao tipo ou causa do defeito (direção – transversal, 

horizontal, longitudinal vertical; tipo ou causa – desgaste, defeitos na superfície, etc.); 

 O quarto e último dígito é relativo a aspetos adicionais. 

O catálogo referido contém igualmente a descrição do processo de desenvolvimento de cada 

defeito, desde a fase inicial até à fase final, as formas de deteção e algumas recomendações 

acerca da atuação a seguir em função do estado de desenvolvimento do defeito (vigiar com 

menor ou maior periodicidade, remover ou remover urgentemente). 
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Assim, e de acordo com a classificação de Cannon citada anteriormente, são apresentados nas 

Figuras 2.10 a 2.18 os exemplos de defeitos dos carris mais comuns presentes no catálogo UIC 

712. 

 Defeitos originados no fabrico dos carris 

Este tipo de defeitos forma-se e desenvolve-se no interior dos carris, pelo que não se consegue 

a sua identificação precisa antes de ter ocorrido uma ligeira quebra ou fratura na superfície do 

carril. As Figuras 2.10 e 2.11 contêm fissuras internas na cabeça e na alma do carril. 

 

 Defeitos provocados pelo inadequado manuseio, instalação ou uso 

Os defeitos provocados pelo inadequado manuseio, instalação ou uso mais comuns na ferrovia 

são os que estão presentes nas juntas, uma vez que estas são pontos de descontinuidade, dando 

origem a concentrações elevadas de tensões, que por sua vez provocam o aparecimento de 

fissuras. 

As figuras 2.12 e 2.13 dizem respeito a fissuras transversais e horizontais presentes em 

soldaduras aluminotérmicas. 

 

Figura 2.10 – Fissura transversal interna 
presente na cabeça do carril (UIC Code 712 R, 
2002) 

Figura 2.11 – Fissura vertical 
longitudinal interna presente na alma 
no carril (UIC Code 712 R, 2002) 

Figura 2.12 – Fissura Transversal em 
Soldadura Aluminotérmica (UIC Code 
712 R, 2002)  

Figura 2.13 – Fissura Horizontal em Soldadura 
Aluminotérmica (UIC Code 712 R, 2002) 



13 

 

Dependendo da magnitude e do comprimento da fissura, este tipo de defeito implica quase 

sempre a renovação dos carris, que pode ser efetuada pontualmente através do corte na zona 

da junta e da execução de duas novas soldaduras, que mais tarde poderão voltar a ser um foco 

de problemas para a via.  

 Defeitos provocados pela exaustão da resistência à fadiga do carril 

Uma das grandes vantagens da ferrovia é a reduzida resistência ao avanço do sistema roda-

carril. Este facto deve-se ao uso de materiais com elevado módulo de elasticidade numa área de 

contacto reduzida o que leva a que as tensões aplicadas sejam muito elevadas (podendo atingir 

os 1000 kN/mm2). A intensidade desta ação pode conduzir à deformação plástica do rodado e 

do carril. É na vizinhança da superfície de contacto que se formam frequentemente as fissuras, 

em especial quando as forças verticais ocorrem em simultâneo com as forças laterais e 

tangenciais (de deslizamento, aceleração ou frenagem) (Lichtberger, 2005).  

A disposição mais comum deste tipo de fissuras nos carris é a de fissuras transversais dispostas 

paralelamente umas às outras, com espaçamentos entre 0,5 e 7 mm, formando um ângulo de 

30º a 60º com o eixo longitudinal do carril, que na literatura inglesa são designadas por Head 

Checks. Geralmente os esforços de contacto na coroa do carril são menos intensos, devido à 

largura desta, o mesmo não sucedendo com a face interna dos carris, sobretudo os da fila alta 

(ou exterior) de curvas com raio até 1500 m (IHHA, 2001). É especialmente nestes troços que se 

dá o aparecimento deste tipo de fissuras. A forma mais eficaz de remover este tipo de fissuras é 

através do recurso à esmerilagem, a qual será analisada mais à frente, ou, caso as fissuras 

estejam num estado avançado de degradação, através da renovação dos carris. 

 

Direção das fissuras 

Figura 2.14 – Head Checks (adaptado de 
UIC Code 712 R, 2002) 

Figura 2.15 – Fissura Horizontal (UIC Code 
712 R, 2002) 

Figura 2.16 – Fissura Vertical Longitudinal na 
cabeça do carril (UIC Code 712 R, 2002) 
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Além das fissuras transversais, também as fissuras horizontais ou verticais longitudinais podem 

aparecer na superfície dos carris, tal como mostram as Figuras 2.15 e 2.16. 

Outros tipos de defeitos que se engloba nesta classificação são os Squats. Estes aparecem 

geralmente na coroa dos carris, em alinhamentos retos das linhas de alta velocidade. Ocorrem 

devido às tensões de contacto provocadas pelos rodados, e numa fase inicial parecem ligeiras 

depressões. De acordo com Lichtberger (2005), a falta de contacto com o rodado na parte baixa 

da depressão leva à corrosão do aço, daí as superfícies escuras que é possível observar na 

Figura 2.17. 

A ondulação pode ser definida como o resultado do desgaste que os carris experimentam na 

direção longitudinal e é caracterizada por uma irregularidade periódica na superfície do carril. 

 

De acordo com (Kalousek e Magel (1997) em Reddy, 2007), a ondulação não tem associada a 

possibilidade de descarrilamento imediato, no entanto, tem consequências gravosas tanto para 

as fixações como para o balastro. A Figura 2.18 descreve uma secção de carril com marcas de 

ondulação onde é possível igualmente observar a trituração do balastro, através da presença de 

marcas brancas no mesmo. Este tipo de defeito acarreta também outras desvantagens 

relacionadas com o nível de ruído e de vibração que introduzem no veículo, contribuindo para o 

desconforto dos passageiros. 

 

2.3.3 - Formas de deteção dos mecanismos de degradação dos carris 
 

Há diversos equipamentos que podem ser instalados nos veículos de inspeção ferroviários e que 

têm como objetivo efetuar medições relativas à qualidade geométrica da via, ao desgaste dos 

carris ou à presença de defeitos. O veículo de inspeção do gestor de infraestrutura português, 

ou seja, a REFER é designado por EM-120, precisamente porque permite velocidades máximas 

de circulação de 120 km/h. 

Figura 2.17 – Squat (UIC Code 712 R, 2002) 
Figura 2.18 – Presença de ondulação nos 
carris (UIC Code 712 R, 2002) 
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Um dos sistemas de medição do perfil dos carris mais usual é o MINIPROF. Este sistema, 

produzido pela Greenwood Engineering, na Dinamarca, é composto por um eixo que une duas 

rodas magnéticas de 12 mm de diâmetro, que garantem um contacto seguro com os carris 

durante as medições, às quais estão acopladas duas extensões em cada roda, que efetuam 

medições do perfil de ambos os carris da via. Estas medições são efetuadas a partir de dois 

ângulos diferentes permitindo a obtenção de pontos do perfil do carril em coordenadas polares 

com dois graus de liberdade. Estes dados são posteriormente harmonizados e transformados 

em coordenadas cartesianas dando origem ao traçado dos perfis transversais medidos, que são 

armazenados eletronicamente (Esveld, 2001). Depois destes cálculos, os perfis medidos são 

apresentados num ecrã do veículo de inspeção que acompanha o processo, são comparados 

com um perfil de referência não desgastado e são igualmente apresentados alguns parâmetros 

característicos, como a altura dos perfis, a largura da cabeça, os desgastes verificados, o tipo de 

carril, a bitola, entre outros. 

A deteção de defeitos nos carris pode ser efetuada com recurso a inspeção visual ou a inspeção 

ultra-sónica. Esta última é efetuada através de um equipamento ultra-sónico que é acoplado ao 

carril com recurso a um óleo ou água. O processo de deteção dos defeitos inclui a incidência de 

um feixe de ultra-sons sobre o carril, sendo que os defeitos presentes na cabeça geram a reflexão 

do feixe de uma forma diferente da gerada no caso da cabeça do carril se encontrar em bom 

estado. As leituras e registos efetuados são processados e transmitidos diretamente para um 

ecrã, onde é apresentado o P.K. da medição bem como se esta detetou alguma irregularidade 

na superfície do carril ou se esta se encontra em bom estado (Lichtberger, 2005). 

 

 2.4 - Operações de Manutenção dos Carris 

 

De acordo com o que foi referido anteriormente, o aumento da densidade de tráfego, da carga 

por eixo, da tonelagem acumulada e da velocidade de circulação levam a uma aceleração do 

processo de degradação dos carris, sendo que caso não seja efetuada nenhuma operação de 

manutenção, este torna-se mais célere. Além disso, é aceite na generalidade o benefício de 

efetuar operações de manutenção dos carris antes do risco e custos associados à avançada 

degradação destes se tornarem demasiado elevados. 

A operação mais efetuada com vista à manutenção da via férrea é o ataque de via. Este é um 

processo que recorre a uma máquina de ataque como a da Figura 2.19, e que segundo o qual a 

grelha de via é elevada para que as partículas do balastro subjacentes possam ser reagrupadas 

e novamente compactadas (IHHA, 2001). O ataque de via tem como objetivos principais 

(Lichtberger, 2005): 

 Apresentar o nível requerido em termos de posicionamento das vias; 
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 Corrigir os defeitos geométricos associados aos parâmetros de qualidade geométrica da 

via (bitola, alinhamento, nivelamentos longitudinal e transversal e empeno); 

 Garantir uma distribuição o mais equitativa possível das cargas dos carris para as 

travessas; 

 Promover uma posição geométrica estável e duradoura, por forma a prevenir a 

deterioração da qualidade geométrica da via e dos seus componentes. 

 

É importante referir ainda que após a operação de ataque de via a sua resistência lateral diminui 

consideravelmente, devido ao rearranjo das partículas do balastro, sendo que é necessária a 

passagem de outro veículo estabilizador a fim de efetuar uma estabilização dinâmica do balastro 

para que a resistência lateral da via volte a níveis aceitáveis. Esta estabilização dinâmica vai 

sendo igualmente garantida à medida que se efetua a passagem de veículos. 

De seguida serão analisadas as operações de manutenção que mais contribuem para a 

diminuição do desgaste e do desenvolvimento de defeitos nos carris. 

 

2.4.1 - Lubrificação 

 

A lubrificação é uma das operações de manutenção dos carris que tem como principal objetivo 

a redução do desgaste verificado tanto nestes como também nos rodados. De acordo com 

(Pandey, et al., 2000 em Reddy, 2007), há três métodos de lubrificação que podem ser usados: 

aplicação fixa na via, aplicação “a bordo” ou aplicação móvel no carril. No primeiro sistema de 

lubrificação o óleo é aplicado à via quando o dispositivo de lubrificação, previamente colocado 

sobretudo em curvas, é ativado mecânica ou eletronicamente através da passagem dos rodados. 

Figura 2.19 – Máquina de ataque de via – Colas Rail Tamper DR 
73942 (Plasser and Theurer switch and crossing tamper) fonte: 
http://www.flickr.com/photos/sludgeulper/4934963703/in/photostream 
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No sistema de lubrificação “a bordo”, o lubrificador está presente na locomotiva e o lubrificante é 

aplicado através de um spray sobre os verdugos das rodas da locomotiva. O terceiro sistema de 

lubrificação recorre a um equipamento móvel cuja função é a aplicação do óleo a partir de um 

bocal ao longo da face interna dos carris. A este propósito Franklin (Franklin, et al., 2012) defende 

que a lubrificação não deve ser aplicada na coroa do carril ou no contacto superior da roda uma 

vez que nestes locais a fricção é essencial para que os veículos possam acelerar ou frenar em 

segurança, pelo que deve ser aplicada na face interior do carril ou no verdugo por forma a que 

seja reduzida a fricção nestes locais, onde não se interfere com a aceleração ou frenagem, 

permitindo a redução das tensões de contacto e consequentemente do desgaste lateral do carril 

e do rodado, sobretudo em curvas com raios pequenos. 

Reiff e Gage (1999) em (Reddy, 2007) comprovaram que a lubrificação aumenta o período de 

vida dos rodados e dos carris, reduz o consumo de combustível dos veículos de tração a diesel 

e diminui o impacto das cargas laterais em curvas bem como o ruído. No entanto, verificaram 

também que a aplicação imprópria de lubrificante pode levar a um impacto negativo na curvatura 

dos veículos, na sua interação com a via e na fadiga do carril. 

Fletcher e Beynon (2000) efetuaram testes de simulação de disco duplo para investigar a 

influência na variação da pressão de contacto experimentada pelo carril através da aplicação de 

uma suspensão coloidal de dissulfeto de molibdénio (MoS2) num fluido de óleo (semelhante a um 

produto lubrificante), e de água. Com a aplicação da suspensão coloidal no óleo verificaram uma 

redução de 1500 para 900 MPa da pressão de contacto, em comparação com um teste com carril 

sem lubrificação, permitindo a extensão da vida do carril por um fator de 5. O teste efetuado com 

recurso à lubrificação com água produziu apenas um aumento marginal na vida do carril. 

Diamond e Wolf (2002) afirmaram igualmente que a lubrificação em excesso provoca a 

acumulação de lubrificante nos carris e nos rodados, dando origem a uma diminuição excessiva 

da fricção e a um aumento do impacto ambiental através da contaminação do balastro e do 

subsolo. Além disso, de acordo com a American Association of Railroads foram gastos 1,56 

biliões de Euros em lubrificação que se revelou ineficiente (Diamond & Wolf, 2002 em Reddy, 

2007). Ainda de acordo com os mesmos autores, a execução de uma lubrificação eficiente 

depende da técnica usada na sua aplicação sendo que desenvolver técnicas de lubrificação mais 

eficazes e efetuar a sua implementação é atualmente um dos grandes desafios para as indústrias 

ferroviárias. 

Segundo os autores (Chattopadhyay, et al., 2004), as condições climatéricas têm igualmente 

especial relevo relativamente à eficiência dos dispositivos de lubrificação, normalmente 

colocados em curvas. Quando estes ficam inativos durante o período de Verão, altura em que, 

como foi referido anteriormente, o seu efeito se torna ineficiente devido à evaporação de parte 

da gordura do óleo, podem entupir-se causando o bloqueamento do sistema. Além disso estes 

dispositivos precisam de ser limpos antes do início do Inverno, sobretudo em países frios, altura 

em que podem igualmente ficar bloqueados devido à prolongada inatividade, uma vez que com 
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temperaturas baixas o seu efeito torna-se igualmente ineficiente. Assim, a lubrificação é mais 

eficaz em climas amenos, com temperaturas entre os 4 e os 20ºC. 

 2.4.2 - Esmerilagem 

 

A esmerilagem é um processo segundo o qual é efetuada a remoção de metal da cabeça do 

carril, com recurso a um conjunto de pedras esmeriladoras ou discos abrasivos rotativos. Estes 

são constituídos por um material mais duro que o aço, possuindo normalmente corindo na sua 

constituição, dispostos com diferentes ângulos numa esmeriladora como a da Figura 2.20, por 

forma a dar à cabeça do carril o perfil pretendido. Este processo tem também como objetivo 

principal evitar a propagação e a iniciação dos defeitos apresentados anteriormente, podendo, 

de acordo com a literatura analisada por Lichtberger (2005), prolongar o período de vida do carril 

em pelo menos 100 Milhões de Toneladas Brutas (MGT, Million Gross Tonnes).  

A esmerilagem pode ter duas aplicações distintas, de cariz corretivo ou preventivo. Assim, a 

esmerilagem corretiva requer intervenções mais profundas nos carris, estando associada a uma 

maior remoção de metal, sendo efetuada ocasionalmente. Relativamente a este tipo de 

intervenção foi verificado que longos intervalos de esmerilagem requerem quantidades 

desproporcionais de metal removido, visto que implicam a remoção de fissuras mais 

desenvolvidas, cuja propagação é mais rápida que a das fissuras em fases iniciais. Ao invés, a 

esmerilagem preventiva pressupõe abrasões mais leves, mais frequentes e com menos 

desperdício de aço, sendo a mais adequada para impedir a propagação de defeitos que ainda 

se encontram numa fase prematura (Kalousek, et al., 1989). De acordo com Ebersbach (1995) 

em Lichtberger (2005) este tipo de esmerilagem atrasa o desenvolvimento de defeitos à 

superfície do carril em mais de 60 MGT, podendo revelar-se bastante económico. As duas 

aplicações apresentadas diferem na pressão e velocidade imprimidas às pedras ou discos 

rotativos, que dependem igualmente da dimensão do defeito. O intervalo típico de espessura de 

aço removida por passagem durante a esmerilagem com recurso a discos abrasivos é de 0,012 

Figura 2.20 – Máquina esmeriladora (Rail Grinder 20/21) fonte: 
http://www.flickr.com/photos/lambj/5045089179 
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a 0,05 mm, enquanto que recorrendo a pedras esmeriladoras pode ir até 0,2 mm, tendo-se como 

objetivo remover mais 0,1 mm de aço do que a maior profundidade do defeito. A velocidade 

média a que se executa a esmerilagem gira em torno dos 6-7 km/h (Lichtberger, 2005). O 

desgaste natural decorrente da passagem de veículos contribui igualmente para a diminuição da 

profundidade das fissuras, no entanto, a esmerilagem tem um efeito mais efetivo. 

É importante referir que caso as fissuras ou outros defeitos pontuais apresentem um estado muito 

avançado de desenvolvimento, a remoção destas é normalmente efetuada através do corte da 

extensão de carril afetada, sendo substituída por um novo carril que, em barra longa soldada, 

pressupõe a execução de duas novas soldaduras. 

As administrações ferroviárias de todo o mundo tomam decisões relativamente aos ciclos de 

esmerilagem baseadas em inspeções visuais e/ou ultra-sónicas, na tonelagem acumulada (em 

MGT) e na densidade de tráfego (Reddy, 2007). Assim, este processo decisório é um processo 

lento e dispendioso ao qual estão associados riscos operacionais nos intervalos entre 

intervenções, sendo igualmente outro grande desafio para as administrações ferroviárias aplicar 

ciclos de esmerilagem que maximizem o período de vida dos carris, minimizando os custos e 

riscos associados. 

Por estes motivos a indústria ferroviária tem vindo a ganhar particular interesse nos últimos anos 

pela avaliação económica e gestão de ativos, nomeadamente na avaliação da vida útil e tomada 

de decisão relativa à renovação dos carris. Foram desta forma desenvolvidos alguns 

sistemas/softwares que auxiliam as administrações ferroviárias no processo de decisão 

relativamente às operações de inspeção e manutenção a efetuar e respetiva frequência. De entre 

estes sistemas destacam-se o ECOTRACK, desenvolvido pela ERRI (European Rail Research 

Institute) em parceria com a maioria das administrações ferroviárias europeias (Esveld, 2001), o 

MARPAS, concebido pela British Rail (BR) Research (Grimes & Kay, 2002), o TOSMA, sistema 

de manutenção da via da Central Japanese Railways (JR) que foi desenvolvido para a linha de 

alta velocidade Tóquio – Osaka (Ohtake & Sato, 1998) e o RAMSYS, sistema de gestão de ativos 

criado pela Mer Mec (Pace, et al., 2009). 
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3 - MODELOS DE DEGRADAÇÃO DO CARRIL 
 

3.1 – Introdução 
 

Os sistemas apresentados no capítulo anterior são baseados em modelos de degradação dos 

do carril e dos outros componentes da via. Estes modelos são desenvolvidos a partir de dados 

recolhidos pelas administrações ferroviárias resultantes de inspeções efetuadas, da curvatura 

das vias, da tonelagem acumulada, da densidade de tráfego, da velocidade e da carga por eixo 

dos veículos, entre outros. Nos subcapítulos seguintes são apresentados os princípios, os 

mecanismos e os resultados obtidos de alguns destes modelos. 

3.2 – Modelo proposto pela ORE (1988) 
 

O Office of Research and Experiment (ORE), pertencente à UIC, efetuou um estudo em que 

analisa o impacto do aumento da carga por eixo de 20 para 22,5 toneladas na degradação dos 

componentes da via, na qualidade geométrica da via e nos custos associados. Neste estudo 

obteve a equação (3.1) para definir um parâmetro de degradação da via, designado por Índice 

de degradação da via (𝐸) (ORE, 1988 em Larsson, 2004). 

𝐸 = 𝑘 × 𝑇𝛼 × 𝑝𝛽 ( 3.1 ) 

Em que: 

𝑘 – Constante relativa à via; 

𝑇 – Tonelagem acumulada; 

𝑝 – Peso por eixo. 

Os expoentes 𝛼 e 𝛽 assumem os valores de: 

 Carril, fadiga interna e soldaduras: 𝛼=1 e 𝛽=3 

 Carril, defeitos superficiais: 𝛼=3 e 𝛽=3,5 

 Outros componentes da superestrutura: 𝛼=3 e 𝛽=3 

 Assentamento da via: 𝛼=1 e 𝛽=3 

Os valores obtidos para estes expoentes apresentam uma grande incerteza associada, 

sobretudo o expoente 𝛼 uma vez que apresenta valores algo díspares (1 e 3), o que faz com que 

segundo este modelo, a título de exemplo, a tonelagem acumulada seja um fator com um peso 

muito maior na degradação de defeitos superficiais enquanto que para os defeitos internos 

relacionados com a fadiga ou presentes em soldadura este parâmetro assume um peso diminuto. 

Apesar disso, este modelo foi o ponto de partida para muitos dos modelos e contribuições 

apresentadas de seguida. 
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3.3 – Contribuição de Martland et al (1994)  
 

Martland et al (1994) (AAR) desenvolveram um sistema designado por TRACS (Total Right of 

Way Analysis and Costing System) em colaboração com o Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). De acordo com (Martland, et al., 1994 em Larsson, 2004), este modelo pretende auxiliar 

a gestão da infraestrutura ferroviária através da combinação de modelos de degradação para os 

diferentes componentes da via com técnicas de análise dos custos dos ciclos de vida associadas. 

O modelo estima desta forma parâmetros técnicos como os ciclos de manutenção e renovação 

dos componentes da via relacionados com o período de vida destes e taxas de desgaste e de 

defeitos nos carris bem como parâmetros económicos como os custos associados às operações 

e degradações referidas, apresentados em custos anuais equivalentes uniformes por milha. Os 

parâmetros de entrada do modelo estão relacionados com a geometria de via, o estado dos seus 

componentes, o tipo e densidade de tráfego e os custos associados às operações de 

manutenção e renovação por milha, componente, hora ou passagem. 

Segundo os resultados obtidos pelos autores (Martland, et al., 1994 em Larsson, 2004) os custos 

dos carris são muito mais sensíveis à curvatura da via do que os custos dos restantes 

componentes, aumentando à medida que os raios das curvas vão sendo menores. Na Figura 3.1 

é possível observar um estudo com a variação dos custos totais de manutenção das vias para 

diferentes cargas por eixo (tráfego misto, 30 e 36 toneladas) em função dos raios de curvas. Os 

custos para cada um dos tipos de carga por eixo são superiores para curvas com raios 

sucessivamente inferiores, no entanto, o aumento das cargas por eixo tem um impacto maior 

nos custos de manutenção de alinhamentos retos comparativamente com os das curvas.  

 

3.4 – Modelo proposto por Zhang et al (2000)  
 

O ITDM (Integrated Track Degradation Model) é um modelo de degradação da via desenvolvido 

na Universidade de Queensland, Austrália. De acordo com os autores (Zhang, et al., 2000), este 

modelo permite a simulação da degradação da via considerando a interação entre os diferentes 

constituintes da via (carril, travessas, balastro e plataforma), através de submodelos para cada 

um dos constituintes referidos. O modelo referido depende das condições da via, dos parâmetros 

Figura 3.1 – Custos totais de manutenção para diferentes cargas por eixo em 
função dos raios das curvas (adaptado de Larsson, 2004) 
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de tráfego e do período que se pretende analisar, e funciona através de ciclos determinados pela 

tonelagem ou pelo tempo. 

Submodelo do Carril 

O submodelo relativo ao carril apenas contempla o estudo do desgaste, não se referindo aos 

defeitos relacionados com a fadiga do carril. Segundo os autores (Zhang, et al., 2000), a relação 

entre a esmerilagem e a fadiga do carril tem de ser estabelecida antes da implementação do 

modelo, razão pela qual não é considerada no mesmo. Assim, os autores seguiram uma 

metodologia em que o desgaste é proporcional à carga vertical por eixo e ao ângulo de ataque 

do rodado sobre o carril, de acordo com a equação (3.2), que apenas pode ser aplicada em 

curva: 

𝑤𝑖 = 𝐶𝑖,1 × 𝑘𝐻 × 𝑘𝑙,𝑖 × 𝐶𝑖,2 × 𝑊𝑖 × 𝑠𝑖𝑛 𝜓  ( 3.2 ) 

Em que: 

𝑤𝑖 – Taxa de desgaste no topo do carril da fila alta, no topo do carril da fila baixa ou na parte 

lateral do carril da fila alta; 

𝐶𝑖,1 – Constante que depende do sítio a que se refere o desgaste, sendo de: 

 7,61 × 10−6 para o topo do carril da fila alta; 

 9,5 × 10−6 para o topo do carril da fila baixa; 

 12,1 × 10−6 para a parte lateral do carril da fila alta. 

𝐶𝑖,2 – Constante que depende do raio da curva, assumindo os valores de: 

 1 para o desgaste lateral no carril da fila alta para raios inferiores a 500 m; 

 (1,7 − 0,0014𝑅) para o desgaste lateral no carril da fila alta para raios entre 500 e 1200 

m; 

 0 para curvas com raio superior a 1200 m. 

𝑘𝐻 = 51,05 × 𝑒−0,0152𝐻, em que H é uma medida da dureza do carril; 

𝑘𝑙,𝑖 – Fator de lubrificação que está relacionado com o coeficiente de fricção 𝜇. Para uma gama 

de valores de 𝜇 de 0,15 a 0,35 o fator de lubrificação varia entre 1 e 1,6. A lubrificação leva a 

uma redução da taxa de desgaste através da redução do coeficiente de fricção (Zhang, et al., 

2000). 

𝑊𝑖 – Carga vertical do rodado sobre o carril. Para o cálculo da carga lateral, este valor deve ser 

multiplicado por uma constante relacionada com o perfil do rodado e o ângulo do verdugo (entre 

3,5 e 4,4) para o cálculo da taxa de desgaste lateral na fila alta das curvas; 

𝜓 – Ângulo de ataque do rodado sobre o carril, em radianos. Para uma curva com 500 m de raio 

este valor é de 0,0058. 
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O desenvolvimento da equação de desgaste foi efetuada com base na metodologia de Clayton 

e Steele (1987), ao passo que o cálculo do fator de lubrificação foi obtido através de resultados 

empíricos baseados em experiências realizadas na Austrália (Zhang, et al., 2000). 

Aplicação do Modelo 

O modelo foi aplicado numa secção da rede ferroviária australiana de tráfego pesado que possui 

travessas de betão armado e carril de 60 kg/m.  

O modelo identificou a carga por eixo e a velocidade como os principais parâmetros que afetam 

o desgaste do carril. Outros parâmetros como a rigidez da plataforma, a espessura e o módulo 

de elasticidade do balastro têm efeitos menores no desgaste do carril (Zhang, et al., 2000). 

Assim, são apresentados nas Figuras 3.2 e 3.3 os outputs relativos a análises de sensibilidade 

efetuadas à influência da carga por eixo e à velocidade dos veículos no desgaste do carril, em 

mm2, em função da tonelagem acumulada.  

Na Figura 3.2 é possível verificar que uma variação de ±10% na carga por eixo resulta em cerca 

de ±4,5% de variação do desgaste do carril da fila alta enquanto que na fila baixa não é verificada 

nenhuma variação.  

A Figura 3.3 indica que, para variações de velocidade de ±10% de 80 km/h, há variações no 

desgaste dos carris de ambas as filas. Um aumento de 10% na velocidade padrão leva a um 

aumento de 6,7% no desgaste do carril da fila alta e a uma diminuição do desgaste de 4,6% na 

fila baixa. Ao invés, uma diminuição de 10% na velocidade padrão conduz a uma diminuição de 

5,9% no desgaste do carril da fila alta e a um aumento de 4,1% no desgaste do carril da fila 

baixa. Isto indica que o desgaste do carril da fila alta é mais sensível à velocidade de circulação 

do que o da fila baixa (Zhang, et al., 2000). 

Figura 3.2 – Análise de sensibilidade à variação do desgaste do carril, em 𝑚𝑚2, em 

função da tonelagem acumulada, em MGT, para uma variação da carga por eixo 
inferior a 10% de 22 toneladas para os carris das filas alta e baixa das curvas 
(adaptado de Zhang, et al., 2000 em Larsson, 2004) 
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3.5 – Contribuição de Zarembski (2000) 
 

O estudo efetuado por Zarembski (2000) denominado por Damage Exponent Heavy Axle Load 

Analysis teve como objetivo avaliar os custos de manutenção de vias secundárias da rede 

ferroviária dos Estados Unidos da América aquando da alteração da carga por eixo dos veículos, 

nomeadamente quando esta passa de 33 para 36 toneladas. Em estudos anteriores foram 

comprovados os benefícios desta alteração em vias principais sobretudo porque estas possuem 

componentes com mais qualidade e aos quais é efetuada uma monitorização mais efetiva, que 

desta forma torna viável o aumento de competitividade promovido pelo aumento da carga por 

eixo. No entanto, as redes ferroviárias não são constituídas unicamente por vias principais, pelo 

que se tornava igualmente importante verificar as consequências deste aumento em vias 

secundárias. 

Esta análise foi baseada na equação (3.3) relativa ao cálculo do fator de dano por componente 

que determina o efeito de dano por eixo. 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑜 (𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒) = [
𝑃

𝑃0
]𝑁  ( 3.3 ) 

Em que: 

 𝑃 – Nova carga por eixo [35,75 ton]; 

 𝑃0 – Antiga carga por eixo [32,875 ton]; 

 𝑁 – Expoente de dano, cujos valores apresentados pelo autor figuram no Quadro 3.1. 

 

 

Figura 3.3 – Análise de sensibilidade à variação do desgaste do carril, em em 

𝑚𝑚2, em função da tonelagem acumulada, em MGT, para uma variação de 

velocidade de circulação inferior a 10% de 80 km/h para os carris das filas alta e 
baixa das curvas (adaptado de Zhang, et al., 2000 em Larsson, 2004) 
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Quadro 3.1 – Fatores de dano para cargas pesadas por eixo (adaptado de Zarembski, 2000) 

Componente da via Expoente de dano (N) Dano (por eixo) (*) 

Desgaste do carril 1 +9% 

Defeitos relativos à fadiga do carril (internos) 3 +29% 

Defeitos relativos à fadiga do carril (superfície) 1,8 +16% 

Juntas dos carris 3,33 +32% 

Travessas de madeira 1,5 +13% 

Balastro de alta qualidade 1 +9% 

Balastro de baixa qualidade 5,6 +60% 

(*) Baseado em veículos que permitem 36 toneladas por eixo. 

Nas duas linhas secundárias analisadas os custos de manutenção aumentaram 17 e 23% para 

o caso de todo o tráfego existente passar a ser efetuado a 36 toneladas de carga por eixo. No 

entanto, na linha A no caso de apenas metade do tráfego relativo ao transporte de cereais (27% 

do tráfego total da linha em termos de tonelagem) passar a ser efetuado em vagões de 36 

toneladas de carga por eixo, o aumento do custo de manutenção é de apenas 4,6%. Do mesmo 

modo, na linha B caso 20% do tráfego passe a ser efetuado com a carga por eixo referida, o 

custo de manutenção sobe 4,5%. 

Este modelo é algo limitativo, uma vez que não inclui os efeitos do traçado e da geometria de 

via, da lubrificação, da velocidade dos veículos ou do tipo de veículos circulantes. 

 

3.6 – Modelo proposto por Larsson (2004) 
 

DECOTRACK (Degradation Costs of Track) é um modelo de degradação da via publicado na 

Luleå University of Technology (Suécia) (Larsson, 2004). Este modelo é baseado no modelo da 

ORE apresentado anteriormente e foi desenvolvido devido à necessidade de se aumentar a 

carga máxima por eixo na rede ferroviária sueca de 22,5 ton para 25 ton e é baseado no desgaste 

e na fadiga do carril. Tem como objetivos principais estimar taxas de degradação atuais e futuras 

bem como efetuar uma análise económica destes processos. Segundo Larsson (2004), de 

acordo com uma análise efetuada aos custos obtidos a partir deste modelo foi possível verificar 

a sua proporcionalidade com a tonelagem acumulada, o mesmo não se verificando com outros 

parâmetros associados ao veículo, como a carga por eixo ou a velocidade. 

3.6.1 - O Mecanismo de Fadiga do Carril 

 

O mecanismo de fadiga do carril foi obtido com base nos dados da via e do veículo e é baseado 

na formulação da ORE D161. Este mecanismo é descrito pela equação (3.4), na qual é calculado 

o índice de degradação devido à fadiga e que é função do raio das curvas. 

 

 



27 

 

𝑒𝑢(𝑟) = 𝑘𝑢 × ∑ (𝑘𝑢𝑓 × 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑓
3(𝑟) × 𝑛𝑓)𝑓=𝑣𝑒𝑖𝑐   ( 3.4 ) 

Em que: 

𝑘𝑢 – Coeficiente de ajustamento do output do segmento de via estudada; 

𝑘𝑢𝑓 – Coeficiente relativo à propensão de cada veículo gerar fadiga. Este coeficiente diz respeito 

a uma classificação relativa baseada em dados empíricos relativos a efeitos dinâmicos da carga 

por eixo1. É dado por: 

𝑘𝑢𝑓 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑜 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑓

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑜 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎
  ( 3.5 ) 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑓(𝑟) – Carga por eixo total de cada tipo de veículo expressa em função do raio das curvas 

na qual está incluído o efeito da amplificação das cargas devido à velocidade, centro de massa 

e escala. 

𝑛𝑓 – número de passagens de eixos por ano para cada tipo de veículo. 

3.6.2 - O Mecanismo de Desgaste do Carril 

 

O mecanismo de desgaste do modelo é fortemente influenciado pelo raio das curvas, pelo 

desempenho da direção do veículo e pela quantidade de lubrificação (Larsson, 2004). Segundo 

o mesmo autor, os modelos de desgaste do carril de outros investigadores afirmam na 

generalidade que o desgaste do carril num determinado ponto da via é proporcional à perda de 

energia devido à fricção, a qual é proporcional à tonelagem acumulada e não é afetada pela 

carga por eixo. No entanto, este mecanismo depende das cargas por eixo quase-estáticas 

adicionais em curva, de uma fórmula empírica para o efeito da lubrificação e de um coeficiente 

de desgaste que depende da classificação dos veículos, sendo traduzido pela equação (3.6), na 

qual é obtido o índice de desgaste da via em função do raio das curvas: 

𝑒𝑠(𝑟) = 𝑘𝑠 × 𝑓(𝜇) × 𝐹(𝑟) × ∑ (𝑘𝑠𝑓 × 𝑃𝑓(𝑟) × 𝑛𝑓)𝑓=𝑣𝑒𝑖𝑐   ( 3.6 ) 

De onde: 

𝑘𝑠 – Coeficiente de ajustamento do output do segmento de via estudada; 

𝑓(𝜇) – Função que relaciona o desgaste com o coeficiente de fricção, que segundo o relatório R-

742 da AAR (1990) pode ser dada por: 

𝑓(𝜇) = 6,0112 × 𝜇𝑚
2 + 0,4267 × 𝜇𝑚 − 0,1322  ( 3.7 ) 

Sendo μ o coeficiente de medição da fricção no carril2. 

𝐹(𝑟) – Função que relaciona o desgaste com o raio das curvas: 

𝐹(𝑟) =
1

𝑟1,9  ( 3.8 ) 

                                                           
1 Este coeficiente assume como valores mais elevados 1,43 para uma locomotiva RC de passageiros e 1,29 para um 

vagão de mercadorias de dois eixos. Os valores mínimos são de 0,88 para uma carruagem de passageiros e 0,91 para 
uma locomotiva RC de mercadorias. O veículo referência é um vagão de mercadorias de quatro eixos.   
2 A equação referida é apenas válida para 𝜇 compreendido entre 0,1 e 0,4, estando o valor da função compreendido 

entre 1 para o caso de 𝜇 = 0,4 e 1/15 aproximadamente para 𝜇 = 0,1. 
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Esta função foi obtida com base em medições do desgaste em diferentes curvas. O autor afirma 

que a lubrificação tem um papel preponderante no controlo do desgaste do carril. Para o 

demonstrar efetuou uma comparação entre medições levadas a cabo na Suécia nos anos 80 

(assinaladas a azul) e pela AAR (assinaladas a vermelho) em curvas onde não se recorreu à 

lubrificação, e outras medições nas quais se efetuou a lubrificação (assinadas a verde), de 

acordo com o que é possível observar na Figura 3.4.  

𝑘𝑠𝑓 – Coeficiente relativo à capacidade de cada veículo gerar desgaste (baseado na perda de 

energia devida à fricção de diferentes veículos), dado por3: 

𝑘𝑠𝑓 =
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐çã𝑜 𝑒𝑚 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑓

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐çã𝑜 𝑒𝑚 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎
  ( 3.9 ) 

𝑃𝑓(𝑟) – Carga por eixo incluindo as cargas estática e quase-estática para um determinado raio 

de curva; 

𝑛𝑓 – Número de eixos por ano para cada tipo de veículo.  

 

3.6.3 – Aplicação do modelo 

 

O modelo foi aplicado numa secção da rede ferroviária sueca de tráfego misto com um 

comprimento de 54 km e um tráfego anual de 2,1 MGT de passageiros e de 9,1 MGT de 

mercadorias. Efetuou-se com base nos mecanismos referidos anteriormente uma análise da 

variação do ciclo de vida dos carris para as condições atuais de tráfego (carga máxima por eixo 

de 22,5 ton) e para uma futura carga máxima de 25 ton por eixo dos veículos. Todos os outros 

parâmetros, como a tonelagem anual, as condições da via ou o tipo de veículos permanecem 

inalterados. São apresentados na Figura 3.5 os resultados obtidos. 

  

                                                           
3 Para uma curva com 800 m de raio, os valores mais elevados para este coeficiente são de 7,3 e são relativos a 

locomotivas RC de passageiros e mercadorias. Os valores mínimos apresentados são de 1,4 para material circulante do 
tipo X10A e X10B (comboios urbanos usados na rede de Estocolmo). 

Figura 3.4 – Variação do índice relativo de desgaste em função da curvatura para 
medições em curvas com e sem lubrificação (adaptado de Larsson, 2004) 
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Na Figura 3.5 estão apenas apresentadas as situações mais gravosas em termos do ciclo de 

vida do carril, sendo que se verificou que: 

 O desgaste nos carris é o parâmetro mais condicionante para curvas com raio inferior a 

525 m. O aumento da carga máxima por eixo não interfere nas taxas de desgaste do 

carril uma vez que este depende sobretudo da tonelagem acumulada, que, como foi 

referido anteriormente, permanece inalterada; 

 Para raios superiores é a fadiga dos carris que mais influência tem no seu ciclo de vida, 

o qual é reduzido quando se efetua o aumento da carga máxima por eixo visto que a 

fadiga é sensível a esta variação. 

É importante referir que, a título de exemplo, a uma ordenada de 5% do ciclo anual do carril 

apresentada na Figura 3.5 corresponde um ciclo de vida de 20 anos. 

3.7 - Modelo proposto por Zhao et al (2006) 
 

O modelo proposto por Zhao et al (2006) teve como objetivo avaliar o ciclo de vida do carril 

através de uma análise estocástica de falhas no carril. Este modelo é baseado na ocorrência de 

defeitos no carril, assumindo os autores que a remoção de defeitos no carril através da renovação 

de uma curta extensão de carril (cerca de 3 m) em barra longa soldada pressupõe a introdução 

de duas novas soldaduras aluminotérmicas que aumentam a probabilidade de ocorrência de 

novos defeitos nas soldaduras. Por forma a descrever um parâmetro relacionado com a taxa de 

perigosidade de um defeito em função do tempo, os autores basearam-se nos estudos de 

(Wiseman, 1990 em Zhao, et al., 2006), segundo o qual este parâmetro é dado por: 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 (𝑡) = (
𝛼

𝜂
) × (

𝑡

𝜂
)𝛼−1   ( 3.10 ) 

Os valores destes parâmetros são dados em função do tipo de defeito, tal como demonstra o 

Quadro 3.2. 

Figura 3.5 – Variação da percentagem anual do ciclo de vida do carril em função das 
categorias de raios das curvas, em m (adaptado de Larsson, 2004) 
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Quadro 3.2 – Valores dos parâmetros para os diferentes tipos de defeitos (adaptado de Zhao, et al., 2006) 

Tipos de defeitos 𝜶 η (MGT) 

Defeitos em soldaduras 

Aluminotérmicas 
1,01 315,8 

Outros defeitos em soldaduras 2,00 286,6 

Squats 2,50 191,8 

Defeitos internos 2,17 182,3 

 

O modelo foi aplicado num alinhamento reto com 1 quilómetro de comprimento e com um tráfego 

anual de 10 MGT. A metodologia adotada pelos autores consistiu no cálculo das taxas de 

perigosidade de cada um dos tipos de defeito presentes na via e da respetiva ocorrência, seguida 

da previsão do número de falhas e de defeitos num determinado período de tempo que depende 

do número de inspeções efetuadas. Após estes cálculos os autores estimaram os custos por 

ciclo de vida por MGT e por quilómetro dos carris, que resulta da soma dos custos de inspeção, 

de reparação, acidente e de renovação, que apenas ocorre uma vez por ciclo de vida. Por fim, a 

obtenção do zero da derivada da equação que traduz a soma de todos estes custos em função 

do tempo permite a obtenção do menor custo do ciclo de vida do carril e do tempo de vida que 

lhe está associado. Os resultados obtidos através deste modelo estão presentes na Figura 3.6, 

na qual estão apresentados os custos relativos à renovação, à manutenção e acidentes e à soma 

de todos estes. Segundo esta figura, o ciclo de vida ótimo de um carril é de 308 MGT, ao qual 

está associado um custo de £791,8/MGT/km, cerca de 954€/MGT/km. 

 

  

Figura 3.6 – Variação do custo do ciclo de vida do carril (£/MGT/km) em 
função do tempo de vida em serviço (MGT) (adaptado de Zhao, et al., 
2006) 
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3.8 - Modelo proposto por Chattopadhyay et al (2003,2004 e 2005) e Reddy 

(2007) 
 

Este modelo integrado de avaliação dos riscos operacionais da via férrea foi desenvolvido na 

Queensland University of Technology (Austrália) (Chattopadhyay, et al., 2003), (Chattopadhyay, 

et al., 2004), (Chattopadhyay, et al., 2005) e (Reddy, 2007). É composto por um conjunto de 

outros modelos relativos à degradação do carril cujo objetivo é obter comparações relativas à 

tomada de decisão referente a intervalos de esmerilagem, estratégias de lubrificação, intervalos 

de inspeção e estratégias de retificação e renovação dos carris, tendo em conta os custos e 

riscos que lhes estão associados. É desta forma o modelo mais completo de todos os 

apresentados no presente Capítulo. 

3.8.1 – Modelação da degradação dos carris  

 

De acordo com os autores (Chattopadhyay, et al., 2005), este modelo é implementado a partir 

dos dados relativos ao desgaste dos carris, tendo sido desenvolvido com base no efeito 

provocado pelo desgaste dos carris devido ao tráfego e à esmerilagem. Assim, a área do carril 

após o período i é dada por: 

𝐴𝑖 = 𝐴𝑜 − ∑ [(𝑅𝐶𝑤 + 𝑅𝐺𝑤) × 𝑇𝐷𝑗 + (𝑅𝐶𝑤 + 𝑅𝐺𝑤) × 𝐺𝐷𝑗]𝑖
𝑗=0   ( 3.11 ) 

Em que: 

𝐴𝑜 – Área de um carril novo não desgastado; 

𝑅𝐶𝑤 – Desgaste verificado na coroa do carril; 

𝑅𝐺𝑤 – Desgaste verificado na parte interior do carril; 

𝑇𝐷𝑗 – Profundidade do desgaste devido ao tráfego; 

𝐺𝐷𝑗 – Profundidade do desgaste devido à esmerilagem. 

Esta condição pode igualmente ser expressa como: 

𝐴𝑖 = 𝐴𝑜 − ∑ (𝐴𝑇𝑊𝑗
+ 𝐴𝐺𝑊𝑗

)𝑖
𝑗=0    ( 3.12 ) 

Onde: 

𝐴𝑇𝑊𝑗
 – Área de cabeça perdida devido ao desgaste provocado pelo tráfego; 

𝐴𝐺𝑊𝑗
 – Área de cabeça perdida devido ao desgaste provocado pela esmerilagem. 

É importante referir que o valor desta última variável é obtido através de medições efetuadas 

antes e depois da esmerilagem.  

De acordo com as normas da Banverket (Gestor de Infraestrutura da Suécia), o desgaste 

provocado pelo tráfego e pela esmerilagem é usado para estimar a proporção de carril 

desgastado e indicar quando é que o carril deve ser trocado, através da equação (3.13): 

𝐻 = ℎ +
𝑠

2
  ( 3.13 ) 
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Em que: 

ℎ – Desgaste vertical medido no eixo do carril; 

𝑠 – Desgaste lateral medido 14 mm abaixo do topo do carril. 

Quando 𝐻 alcança um determinado valor limite (𝐻𝑙𝑖𝑚), que depende do tipo de carril, este deve 

ser renovado. Assim, a área crítica da cabeça do carril que pressupõe renovação (𝐴𝑐) pode ser 

determinada a partir de: 

𝐴𝑐 = ℎ × 𝑅𝐶𝑊 + 𝑠 × 𝑅𝐺𝑊  ( 3.14 ) 

Este modelo foi aplicado numa linha da Rede Ferroviária Sueca (Malmbanan Line) com cerca de 

130 quilómetros de extensão, e com um tráfego anual de 23 MGT, de onde foram obtidos os 

resultados presentes no Quadro 3.3 e na Figura 3.7. 

Quadro 3.3 – Resultados relativos à linha estudada, para curvas com raio inferior a 800 (adaptado de 
Chattopadhyay, et al., 2003) 

Tráfego anual (MGT) 23 106kg 

Desgaste médio provocado pelo tráfego 11,2 mm2 

Profundidade de desgaste médio devido ao tráfego 0,18 mm 

Desgaste médio provocado pela esmerilagem 24,6 mm2 

Profundidade de desgaste médio devido à esmerilagem 0,40 mm 

Desgaste médio verificado na coroa do carril (𝑅𝐶𝑤) 40 mm 

Desgaste médio verificado na face interna do carril (𝑅𝐺𝑤) 20 mm 

Número médio de passagens (esmerilagem) 3 - 

Área crítica da cabeça do carril (𝐴𝑐) (Carril BV-50) 440 mm2 

Área crítica da cabeça do carril (𝐴𝑐) (Carril UIC60) 560 mm2 

Área crítica da cabeça do carril (𝐴𝑐) (Carril c/ 80 kg/m) 1000 mm2 

Comprimento total da secção (L) 130 km 

 

Figura 3.8 – Descrição de h, s e 𝛼 (Reddy, 2007) 

Figura 3.7 – Medições relativas ao desgaste no carril devido ao tráfego e à esmerilagem 
na linha estudada (adaptado de Chattopadhyay, et al., 2003) 
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A obtenção do ângulo 𝛼 é descrita na Figura 3.8, sendo α = 0° para o topo do carril no seu eixo 

e α ≈ 44° no ponto onde é medido o s. 

Os resultados obtidos indicaram uma relação de h/s relativa ao tráfego de 0,16/0,24 mm e de 

0,48/0,42 mm relativa à esmerilagem por ano para as curvas com raio inferior a 800 m e para um 

tráfego anual de 23 MGT. É possível desta forma verificar que o desgaste provocado pela 

esmerilagem é, para os valores de 𝛼 compreendidos entre 10° e 40°, cerca do dobro do 

provocado pelo tráfego. 

A relação entre h e s que dá origem a H, descrita pela equação (3.13), pode assim ser 

simplificada e descrita separadamente para o desgaste provocado pelo tráfego e pela 

esmerilagem de acordo com as equações (3.15) a (3.17): 

Desgaste provocado pelo tráfego: 𝐻 = ℎ +
0,24

0,16×2
ℎ = 1,75ℎ  ( 3.15 )  

Desgaste provocado pela esmerilagem: 𝐻 = ℎ +
0,42

0,48×2
ℎ = 1,44ℎ  ( 3.16 )  

Desgaste total: 𝐻 = ℎ +
0,66

0,64×2
ℎ = 1,52ℎ  ( 3.17 )  

O limite de segurança relativo ao desgaste, 𝐻𝑙𝑖𝑚, referido anteriormente, é de 11 mm para o carril 

BV-50, de 50 kg/m, ao qual corresponde uma área crítica da cabeça de 440 mm2 (Reddy, 2007). 

Segundo o mesmo autor, a área crítica da cabeça para o carril UIC60 é de 560 mm2 e de 

1000 mm2 para o de 80 kg/m. Assim, de acordo com a equação (3.17), para a linha estudada de 

carril BV-50, o desgaste vertical ℎ que pressupõe renovação é de 7,24 mm. 

3.8.2 – Custos associados e resultados do modelo  

 

Os custos associados à manutenção dos carris são estimados separadamente para os carris das 

filas alta e baixa das curvas e para diferentes categorias de curvas com raio inferior a 800 m 

sendo posteriormente adicionados por forma a serem obtidos os custos totais de manutenção. 

Assim, estes resultam da soma dos custos relativos à esmerilagem dos carris e ao tempo que 

estas operações demoram, ao qual está associado uma perda de tráfego, dos custos de inspeção 

dos carris, dos custos associados ao risco de quebra e de descarrilamento e dos custos 

decorrentes da troca de carris desgastados. 

Os resultados dos custos anuais totais (em dólares australianos) por metro estão apresentados 

no Quadro 3.4, para diferentes intervalos de esmerilagem, apresentados em MGT. 

De acordo com o que é possível observar, o intervalo de 12 MGT entre esmerilagens é o que se 

revela mais económico, representando uma poupança de 4,58% nos custos por metro das curvas 

com raio inferior a 300 m relativamente ao intervalo de 23 MGT; de 9,63% para curvas com raio 

compreendido entre 300 e 450 m; de 15,84% para curvas com raio entre 450 e 600 m e de 

12,29% para as restantes curvas estudadas. 
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Quadro 3.4 – Custos anuais totais por metro para as curvas com raio inferior a 800 m da linha estudada 
(adaptado de Reddy, 2007) 

Intervalo entre esmerilagens (MGT) 23 12 18 9 

Comprimento (m) Raio (m) Custos anuais totais por m ($AUD) 

1318 0-300 23,96 22,91 29,24 36,78 

1384 300-450 22,09 20,15 36,59 38,87 

36524 450-600 23,04 19,89 44,80 39,59 

33235 600-800 21,84 19,45 37,86 40,76 

 

3.8.3 – Modelação do desgaste dos carris 

 

O modelo de desgaste dos carris é baseado nas normas CETS (Civil Engineering Track 

Standards), segundo as quais a área de perda de cabeça do carril pode ser estimada a partir do 

desgaste na coroa do carril (TW) e do desgaste lateral no carril (GW). Assim, a percentagem de 

área de cabeça perdida (%𝑟𝑒𝑑AHL) é dada por: 

%𝑟𝑒𝑑𝐴𝐻𝐿 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎{(
𝑇𝑊

𝐴
) + (

𝐺𝑊

𝐵
)}  ( 3.18 ) 

Em que A e B representam as dimensões da coroa e da parte lateral interior do carril, 

respetivamente. A perda de cabeça no período j a j + 1 pode ser expressa como: 

𝑤𝑒𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠𝑠(𝑗, 𝑗 + 1) = 𝐴𝑇𝑊𝑗+1
− 𝐴𝑇𝑊𝑗

 ( 3.19 ) 

A taxa de desgaste para o período j devido ao tráfego pode ser expressa por: 

𝑤𝑒𝑎𝑟𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗 =
𝑟𝑒𝑑𝐴𝐻𝐿𝑗

𝑀𝐺𝑇𝑗
 [𝑚𝑚2/𝑀𝐺𝑇]  ( 3.20 ) 

3.8.4 – Resultados obtidos 

 

Por forma a efetuar a aplicação do modelo foram analisadas as taxas dos desgastes de diversas 

curvas agrupadas nas categorias anteriormente referidas de um segmento da rede ferroviária 

Australiana entre os anos de 1998 e 2004. Os resultados obtidos revelaram um grau de dispersão 

bastante considerável (entre ±30mm2/MGT por ano), considerando os autores que as taxas 

positivas comprovavam o desgaste crescente ao longo dos anos devido à tonelagem acumulada, 

e que as taxas negativas ou próximas de zero se deviam a uma diminuição do desgaste 

provocada pelo desempenho dos lubrificantes aplicados em determinadas curvas ou devido a 

erros na medição das áreas de cabeça perdida dos carris. 
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3.8.5 – Resultados da integração dos modelos 

 

O modelo final resulta da integração dos modelos de esmerilagem, lubrificação e de inspeção 

tendo como objetivo a estimação dos custos totais anuais de manutenção para um determinado 

segmento. Estes custos totais resultam do somatório de: 

 Custos de esmerilagem preventiva do carril; 

 Custos decorrentes da perda de tráfego devido ao processo de esmerilagem; 

 Custos de inspeção do carril relativos ao processo de esmerilagem; 

 Custos dos riscos associados à retificação de carris baseada em testes não destrutivos; 

 Custos associados ao risco de quebra de carris e de descarrilamento; 

 Custos de renovação de carris desgastados; 

 Custos de lubrificação; 

 Custos de inspeção baseados em testes não destrutivos, como inspeções ultra-sónicas 

e inspeções visuais. 

Assim, os resultados obtidos demonstraram que os custos de lubrificação de curvas com um 

intervalo de 12 MGT são 3 e 2 vezes mais baixos para as categorias com raios entre 0 e 450 m 

e de 450 e 600 m, respetivamente, em comparação com os custos de não lubrificação das 

mesmas, às quais estão associadas taxas de desgaste muito mais elevadas, levando a 

renovações de carril mais frequentes. Da mesma forma, também os custos de lubrificação de 

curvas com um intervalo de 23 MGT são 7 e 4 vezes mais baixos para as mesmas categorias de 

curvas mencionadas em comparação com os custos de não lubrificação.  

Estão apresentados nas Figuras 3.9 e 3.10 os resultados finais da integração dos modelos. 

 

Figura 3.9 – Custos anuais totais por metro considerando intervalos de 
esmerilagem de 12 e de 23 MGT com lubrificação de curvas com raio 
inferior a 300 m, para uma, duas ou três inspeções (adaptado de Reddy, 
2007) 
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Através da sua análise, é possível comprovar a diferença de custos associados à lubrificação 

das curvas, verificando-se igualmente que as opções que se revelaram mais económicas são as 

de efetuar duas ou três inspeções por ano, com intervalos de esmerilagem de 12 MGT e com 

lubrificação das curvas com raio inferior a 300 m. 

Estes resultados indiciam a importância de maximizar o período de vida dos carris, através da 

consideração de custos muito elevados de renovação, bem como dos riscos associados à sua 

quebra e de descarrilamento. 

Nos Capítulos 4 e 5 é efetuado um estudo acerca da degradação dos carris, através do qual se 

pretende analisar o desgaste e a presença de defeitos em toda a Rede Ferroviária Portuguesa. 

  

Figura 3.10 – Custos anuais totais por metro considerando intervalos 
de esmerilagem de 12 e de 23 MGT sem lubrificação de curvas com 
raio inferior a 300 m, para uma, duas ou três inspeções (adaptado de 
Reddy, 2007) 
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4 - ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO DESGASTE NO CARRIL DA REDE 

FERROVIÁRIA PORTUGUESA 
 

4.1 - Metodologia 
 

Neste capítulo efetuou-se o estudo da evolução do desgaste nos perfis transversais dos carris 

tendo por base o histórico de inspeções efetuadas recorrendo ao veículo de inspeção da REFER 

(EM-120), para curvas com raio inferior a 1000 m. 

Desta forma começou-se por efetuar a comparação dos traçados em planta das linhas 

ferroviárias, para o período em análise (2002 a 2011), com o intuito de verificar a correspondência 

entre curvas, resultantes dos dados de cada um dos anos. Estes dados foram obtidos a partir de 

ficheiros com extensão .DAT no software Offboard, referentes a determinados troços das várias 

linhas da Rede, sendo obtidos os P.K. inicial e final, o comprimento, o raio e a escala para cada 

curva com raio inferior a 1000m. De seguida foi feita a correspondência entre as curvas para as 

inspeções efetuadas ao longo dos anos, tendo por base o seguinte critério: 

|∆𝑟| ≤ |0,25 × 𝑚𝑎𝑥 {𝑟𝑘𝑖 ; 𝑟𝑘𝑗}|  ( 4.1 ) 

Em que: |∆𝑟| = |𝑟𝑘𝑖 − 𝑟𝑘𝑗|; 

𝑟𝑘𝑖 - Raio da curva k no ano i; 

𝑟𝑘𝑗 - Raio da curva k no ano j. 

 

De acordo com esta equação, caso o módulo da diferença entre os raios seja superior a 25% do 

módulo do raio máximo obtido para a mesma curva em diferentes anos, então considera-se que 

foi ultrapassado o limite de aceitabilidade e não se estuda a evolução do desgaste dos carris da 

curva em causa. 

Depois de verificada a correspondência entre traçados (curvas) para diferentes anos, efetuou-se 

a análise dos seguintes parâmetros que caracterizam o perfil transversal do carril (REFER, 2009): 

 Desgaste vertical (mm) – Valor H obtido pela diferença entre a altura do perfil do carril 

padrão e a altura do carril analisado, medida no eixo de simetria (ver Figura 4.1); 

 Desgaste lateral (mm) - Valor obtido pela diferença entre D e d, medido 15mm abaixo 

do topo do carril (ver Figura 4.1); 
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 Percentagem de cabeça perdida (%) - Valor obtido pela diferença entre a área da 

cabeça do carril padrão e a área da cabeça do carril com desgaste (ver Figura 4.2). 

 

Este conjunto de parâmetros foi obtido através de um equipamento de medição contínua, 

instalado no veículo de inspeção, que efetua medições nas duas filas de carril com um 

espaçamento de 4 m ao longo das linhas da RFP. 

A Figura 4.3 seguinte descreve a metodologia seguida para a análise da evolução do desgaste 

verificada nos perfis transversais dos carris. 

Figura 4.1 – Desgaste vertical e lateral do carril (REFER, 2009) 

Figura 4.2 – Secções da cabeça do carril (REFER, 2009) 
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É importante ainda referir que foi feita a divisão e análise dos dados dos desgastes em função 

das seguintes categorias de curvas (Teixeira, et al., 2010): 

 Curvas com raio inferior a 300 m; 

 Curvas com raio compreendido entre 300 e 500 m; 

 Curvas com raio compreendido entre 500 e 750 m; 

 Curvas com raio compreendido entre 750 e 1000 m. 

4.2 - Tolerâncias de Desgaste do Perfil Transversal do Carril 
 

De acordo com o documento normativo “Tolerâncias de desgaste do perfil transversal do carril” 

da REFER, a avaliação dos desgastes do carril é efetuada através da consideração das 

seguintes tolerâncias (REFER, 2009): 

 Alerta; 

 Ação imediata. 

As tolerâncias de alerta são estabelecidas como valores de referência a partir dos quais é 

desencadeado o planeamento de ações corretivas. Este planeamento depende, de entre outros 

fatores, da evolução dos desgastes, dos prazos de preparação e execução dos trabalhos e da 

racionalização dos meios e custos associados à intervenção corretiva. 

Este tipo de tolerâncias para a avaliação do desgaste vertical dependem do tipo de carril (kg/m) 

e da classificação da linha, de acordo com o Quadro 4.1. 

Figura 4.3 – Metodologia para a análise da evolução do desgaste nos carris 
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Quadro 4.1 – Tolerâncias de alerta para avaliação do desgaste vertical, em mm (REFER, 2009) 

Classificação da 

Linha 

Tipo de Carril (kg/m) 

60 54 50 45/46 40 36 26 

A; B1; B2 16 14 14 13 10 8 6 

C2; C3; C4; D2; D3; 

D4 
15 13 13 12 - - - 

 

A avaliação do desgaste lateral depende igualmente do tipo de carril (kg/m) e da velocidade de 

circulação (km/h), tal como o comprova o Quadro 4.2. 

Quadro 4.2 – Tolerâncias de alerta para avaliação do desgaste lateral, em mm (REFER, 2009) 

Velocidade (km/h) 
Tipo de Carril (kg/m) 

60 54 50 45/46 40 36 26 

V ≤ 80 16 13 12 10 10 9 8 

80 < V ≤ 160 14 11 10 8 - - - 

V > 160 10 9 - - - - - 

 

 Em relação à percentagem de cabeça perdida, está definido o valor de 30% para a tolerância 

de alerta. 

As tolerâncias de ação imediata são de aplicação obrigatória, visto que correspondem aos 

valores de desgaste que nunca deverão ser atingidos. Caso o sejam, o troço abrangido terá de 

ser sujeito a redução da velocidade de circulação ou a interdição das circulações. 

Os Quadros 4.3 e 4.4 apresentam os valores definidos para este tipo de tolerâncias, para 

avaliação do desgaste vertical e lateral, respetivamente. 

Quadro 4.3 – Tolerâncias de ação imediata para avaliação do desgaste vertical, em mm (REFER, 2009) 

Classificação da 

Linha 

Tipo de Carril (kg/m) 

60 54 50 45/46 40 36 26 

A; B1; B2 18 16 16 15 12 10 8 

C2; C3; C4; D2; D3; 

D4 
17 15 15 14 - - - 

 

Quadro 4.4 – Tolerâncias de ação imediata para avaliação do desgaste lateral, em mm (REFER, 2009) 

Velocidade (km/h) 
Tipo de Carril (kg/m) 

60 54 50 45/46 40 36 26 

V ≤ 80 18 15 14 12 12 11 10 

80 < V ≤ 160 16 13 12 10 - - - 

V > 160 12 11 - - - - - 

 

Relativamente à percentagem de cabeça perdida, é adotado para a tolerância de ação imediata 

o valor de 35%. 
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4.3 - Análise da Coerência dos Registos para a Estimativa de Desgaste de 

Carril no Período de 2002 a 2011 
 

Com o intuito de encontrar tendências evolutivas nos parâmetros apresentados anteriormente, 

foram analisados vários troços de diversas Linhas da Rede Ferroviária Portuguesa (Linha do 

Minho, Concordância de São Gemil, Ramal de Braga, Linha de Leixões, Linha do Douro, Linha 

do Norte, Linha de Guimarães, Linha de Sintra, Linha de Cascais, Linha do Sul e Linha do 

Algarve), entre os anos de 2002 e 2011, e de acordo com os dados que foi possível reunir. A 

este respeito é importante salientar que para as linhas referidas foram reunidos os dados 

relativos aos anos de 2002, 2007 e 2010. Em relação à Linha do Norte, foram reunidos os dados 

de todos os anos compreendidos entre 2002 e 2010, à exceção de 2004. Mais tarde, foram 

reunidos igualmente os dados relativos a todas as linhas para o ano de 2011. 

No presente subcapítulo são apresentados os resultados globais da coerência dos registos das 

evoluções verificadas nos parâmetros estudados, para curvas com raio inferior a 1000 m, 

enquanto que no seguinte procede-se à análise destes resultados, com especial ênfase para as 

linhas com mais resultados coerentes. 

Para cada curva foi obtida a média dos valores dos parâmetros referidos, de entre as medições 

efetuadas de 4 em 4 m nos diversos troços. Assim, cada curva é caracterizada pelos valores 

médios dos desgastes vertical, lateral e percentagem de cabeça perdida para ambos os carris 

da via. 

4.3.1 - Análise da coerência dos registos do desgaste vertical 

 

No Quadro 4.5 estão apresentados os resultados obtidos para vários troços das diversas linhas 

estudadas, para diferentes anos, da percentagem de resultados coerentes da evolução do 

desgaste vertical medido nos carris esquerdo e direito das respetivas vias (Via Ascendente – VA; 

Via Descendente – VD; Via Única – VU). 

É importante referir que se considera como curva validada uma curva em que não houve 

renovação do carril no período entre as medições efetuadas, e que respeita o critério da equação 

(4.1), verificando o limite de aceitabilidade relativo à medição do raio da curva para os anos em 

análise. 

As últimas quatro colunas do quadro referem-se à percentagem de resultados coerentes obtidos, 

isto é, percentagem de resultados cuja diferença de desgaste vertical médio seja positiva para 

anos crescentes, para as curvas validadas, para ambos os carris da via (esquerdo e direito) e 

para cada tipo de carril (UIC54 e UIC60). O Quadro A.1 presente no Anexo A contém os 

resultados coerentes obtidos do desgaste vertical, que dão origem às percentagens 

apresentadas no Quadro 4.5. 
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Quadro 4.5 – Percentagem de resultados coerentes do desgaste vertical para as curvas validadas de 

diversas linhas da RFP 

Linha Via 
Anos 

analisados 

Curvas 

validadas 
Carril esquerdo Carril direito 

UIC54 UIC60 UIC54 UIC60 UIC54 UIC60 

Linha do Minho 

VA 2002,2010 4 1 0% 100% 75% 100% 

VD 
2002,2010 4 1 75% 100% 75% 100% 

2007,2010 3 24 100% 96% 67% 58% 

Concordância de 

São Gemil 
VU 2002,2010 0 5 - 100% - 100% 

Ramal de Braga 
VA 2007,2010 0 18 - 22% - 28% 

VD 2007,2010 0 17 - 24% - 18% 

Linha de Leixões VU 2002,2010 0 36 - 100% - 100% 

Linha do Douro VU 2002,2010 70 0 76% - 63% - 

Linha do Norte 

VA 
2002,2007 77 17 78% 100% 79% 100% 

2007,2010 76 43 42% 49% 38% 72% 

VD 
2002,2007 78 4 85% 100% 85% 100% 

2007,2010 76 7 49% 71% 39% 71% 

Linha de 

Guimarães 
VU 2010,2011 62 0 23% - 8% - 

Ramal de Tomar VU 2002,2010 23 0 87% - 96% - 

Linha de Sintra 
VA 2002,2010 6 27 67% 100% 50% 100% 

VD 2002,2010 8 32 63% 100% 75% 100% 

Linha de Cascais 
VA 2002,2010 36 0 64% - 56% - 

VD 2002,2010 38 0 55% - 58% - 

Linha do Sul VA 
2002,2007 0 12 - 100% - 92% 

2007,2010 0 12 - 25% - 67% 

Linha do Algarve VU 2002,2010 26 0 42% - 50% - 

 TOTAL 587 256 60% 76% 56% 78% 

 

Notas: 

1) O Ramal de Braga foi totalmente renovado em 2004, razão pela qual apenas se 

analisaram os dados de 2007 e 2010. 

2) Na Linha do Norte, tanto para a Via Ascendente (VA) como para a Via Descendente (VD) 

embora este facto seja mais visível para a primeira, houve várias renovações de carril 

no período entre 2002 e 2010, razão pela qual se verifica um aumento de curvas 

validadas com carril UIC60 no período de 2007-2010 em comparação com as de 2002-

2007. 

3) Na Via Descendente (VD) da Linha do Norte verifica-se um número inferior de curvas 

validadas com carril UIC60 em comparação com a Via Ascendente (VA), devido ao facto 

de não ter sido estudado o troço entre as estações do Entroncamento (P.K. 106,302) e 

de Alfarelos (P.K. 198,339) por falta de dados relativos ao ano de 2002. Neste troço, 

entre os P.K. 148,600 e 195,000 houve uma renovação anterior a 2001, e o carril 

colocado foi o UIC60. 

4) A Linha do Algarve foi alvo de renovações durante o ano de 2009, o que poderá explicar 

os resultados obtidos nesta linha, tanto ao nível das curvas validadas, como ao nível da 

incoerência dos desgastes. 
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De acordo com os resultados apresentados no Quadro 4.5, é possível verificar que na maioria 

das linhas estudadas o cruzamento de dados de diferentes anos relativo ao desgaste vertical 

leva a resultados cujo grau de coerência é satisfatório, verificando-se melhores resultados para 

o carril UIC60 (76% e 78% de resultados coerentes para os carris esquerdo e direito, 

respetivamente) em comparação com os resultados obtidos para o carril UIC54 (60% e 56% para 

os mesmos carris esquerdo e direito), sendo importante salientar que o número de curvas 

validadas que possuem carril UIC54 (587) é superior a dois terços do número total de curvas 

validadas, como se pode comprovar na Figura 4.4. 

 

 

Foi efetuada uma análise semelhante para o desgaste lateral e para a percentagem de cabeça 

perdida, que figura nos subcapítulos seguintes. 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Gráfico de distribuição de curvas validadas por 
tipo de carril para a RFP 

Figura 4.5 – Gráfico de distribuição dos 
resultados coerentes e incoerentes do desgaste 
vertical por tipo de carril para o carril esquerdo 
das curvas da RFP 

Figura 4.6 – Gráfico de distribuição dos resultados 

coerentes e incoerentes do desgaste vertical por 
tipo de carril para o carril direito das curvas da 
RFP 
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4.3.2 - Análise da coerência dos registos do desgaste lateral 

Quadro 4.6 – Percentagem de resultados coerentes do desgaste lateral para curvas validadas de diversas 
linhas da RFP 

Linha Via 
Anos 

analisados 

Curvas 

validadas 
Carril esquerdo Carril direito 

UIC54 UIC60 UIC54 UIC60 UIC54 UIC60 

Linha do Minho 

VA 2002,2010 4 1 0% 0% 25% 0% 

VD 
2002,2010 4 1 0% 0% 0% 100% 

2007,2010 3 24 0% 17% 0% 13% 

Concordância de 

São Gemil 
VU 2002,2010 0 5 - 40% - 40% 

Ramal de Braga 
VA 2007,2010 0 18 - 50% - 39% 

VD 2007,2010 0 17 - 35% - 24% 

Linha de Leixões VU 2002,2010 0 36 - 33% - 47% 

Linha do Douro VU 2002,2010 70 0 40% - 40% - 

Linha do Norte 

VA 
2002,2007 77 17 12% 6% 18% 12% 

2007,2010 76 43 32% 53% 32% 40% 

VD 
2002,2007 78 4 15% 25% 6% 0% 

2007,2010 76 7 14% 29% 57% 57% 

Linha de 

Guimarães 
VU 2010,2011 62 0 55% - 42% - 

Ramal de Tomar VU 2002,2010 23 0 30% - 9% - 

Linha de Sintra 
VA 2002,2010 6 27 33% 19% 33% 41% 

VD 2002,2010 8 32 25% 28% 25% 53% 

Linha de Cascais 
VA 2002,2010 36 0 36% - 28% - 

VD 2002,2010 38 0 39% - 21% - 

Linha do Sul VA 
2002,2007 0 12 - 8% - 0% 

2007,2010 0 12 - 67% - 83% 

Linha do Algarve VU 2002,2010 26 0 0% - 0% - 

  TOTAL 587 256 27% 32% 28% 37% 

 

Através da análise dos resultados apresentados no Quadro 4.6, é possível verificar que estes 

apresentam um grau de coerência bastante reduzido, sendo que para as curvas com carril UIC54 

os resultados coerentes situam-se nos 27% e 28%, e para as que apresentam carril UIC60 são 

de 32% e 37%, para os carris esquerdo e direito, respetivamente. Nas Figuras 4.7 e 4.8 é possível 

visualizar as percentagens dos resultados obtidos em termos globais, em função do tipo de carril.  

 

Figura 4.7 – Gráfico de distribuição dos resultados 

coerentes e incoerentes do desgaste lateral por tipo 
de carril para o carril esquerdo das curvas da RFP 

Figura 4.8 – Gráfico de distribuição dos resultados 
coerentes e incoerentes do desgaste lateral por tipo 
de carril para o carril direito das curvas da RFP 
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4.3.3 - Análise da coerência dos registos da percentagem de cabeça perdida 

 

Quadro 4.7 – Percentagem de resultados coerentes da percentagem de cabeça perdida para as curvas 
validadas de diversas linhas da RFP 

Linha Via 
Anos 

analisados 

Curvas 

validadas 
Carril esquerdo Carril direito 

UIC54 UIC60 UIC54 UIC60 UIC54 UIC60 

Linha do Minho 

VA 2002,2010 4 1 25% 100% 0% 100% 

VD 
2002,2010 4 1 75% 100% 75% 100% 

2007,2010 3 24 33% 42% 33% 17% 

Concordância de 

São Gemil 
VU 2002,2010 0 5 - 100% - 60% 

Ramal de Braga 
VA 2007,2010 0 18 - 22% - 11% 

VD 2007,2010 0 17 - 6% - 24% 

Linha de Leixões VU 2002,2010 0 36 - 100% - 75% 

Linha do Douro VU 2002,2010 70 0 71% - 40% - 

Linha do Norte 

VA 
2002,2007 77 17 55% 76% 74% 100% 

2007,2010 76 43 39% 28% 37% 44% 

VD 
2002,2007 78 4 63% 75% 78% 100% 

2007,2010 76 7 49% 100% 36% 14% 

Linha de 

Guimarães 
VU 2010,2011 62 0 23% - 18% - 

Ramal de Tomar VU 2002,2010 23 0 74% - 74% - 

Linha de Sintra 
VA 2002,2010 6 27 67% 85% 33% 100% 

VD 2002,2010 8 32 50% 84% 50% 94% 

Linha de Cascais 
VA 2002,2010 36 0 58% - 67% - 

VD 2002,2010 38 0 55% - 61% - 

Linha do Sul VA 
2002,2007 0 12 - 100% - 0% 

2007,2010 0 12 - 17% - 92% 

Linha do Algarve VU 2002,2010 26 0 23% - 46% - 

  TOTAL 587 256 51% 61% 51% 59% 

 

Os resultados apresentados no Quadro 4.7 indicam que este parâmetro apresenta um grau de 

coerência mediano. Para as curvas estudadas com carril UIC54, tanto para o carril esquerdo 

como para o carril direito, apenas cerca de metade dos resultados obtidos são coerentes, 

enquanto que para as curvas com carril UIC60 estes resultados sobem ligeiramente para 61% e 

59%. Nos gráficos das Figuras 4.9 e 4.10 é possível comprovar a homogeneidade dos resultados 

verificada para ambos os carris instalados nas curvas estudadas. 

Figura 4.9 – Gráfico de distribuição dos resultados 
coerentes e incoerentes da percentagem de cabeça 
perdida por tipo de carril para o carril esquerdo das 
curvas da RFP 

Figura 4.10 – Gráfico de distribuição dos resultados 
coerentes e incoerentes da percentagem de cabeça 
perdida por tipo de carril para o carril direito das 
curvas da RFP 
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4.4 - Análise dos Resultados Obtidos 
 

Após a apresentação dos resultados relativos à coerência das evoluções no subcapítulo anterior 

é possível fazer uma primeira análise global da evolução dos parâmetros estudados entre os 

anos de 2002 e 2011. 

Desta forma, verifica-se que os resultados obtidos mais coerentes em valor absoluto são os 

relativos ao desgaste vertical, seguidos da percentagem de cabeça perdida, e os menos 

coerentes são os do desgaste lateral. 

Em relação ao tipo de carril, verifica-se que os resultados obtidos para as curvas que possuem 

carril UIC60 são mais coerentes nos três parâmetros estudados do que os relativos às curvas 

com carril UIC54. 

Relativamente à posição do carril (esquerdo ou direito), não é possível efetuar uma análise com 

elevado grau de precisão com os resultados disponíveis até ao momento, pelo que nas análises 

futuras efetuar-se-á o estudo tendo em conta a fila baixa (ou interior) e a fila alta (ou exterior) das 

curvas. 

4.4.1 - Análise da evolução do desgaste na Linha do Norte ao longo do período 

2002-2011 

 

4.4.1.1 – Análise de troços com carril UIC54 

 

Tal como foi referido anteriormente, apenas para a Linha do Norte foi possível reunir dados dos 

parâmetros analisados relativos a todos os anos do período em análise, à exceção de 2004. 

Desta forma é possível verificar a evolução do desgaste médio obtido nas filas alta e baixa de 

várias curvas circulares validadas em todas as medições com carril UIC54 ou UIC60, assim como 

efetuar a sua comparação com a evolução do desgaste verificado em alinhamentos retos 

igualmente validados, situados entre as curvas estudadas da Linha. 

Desta forma, as Figuras 4.11 e 4.12 ilustram a evolução do desgaste vertical verificado nas filas 

alta (exterior) e baixa (interior) de curvas com carril UIC54 da Linha do Norte, situadas entre os 

P.K. 215 e P.K.228 da Via Ascendente. As curvas apresentam-se agrupadas de acordo com a 

categoria a que pertencem, que como foi referido anteriormente, depende do raio da mesma, em 

metros. Assim, foram analisadas: 

 2 curvas pertencentes à categoria de curvas com raio entre 300 e 500 m; 

 7 curvas pertencentes à categoria de curvas com raio entre 500 e 750 m; 

 4 curvas pertencentes à categoria de curvas com raio entre 750 e 1000 m. 

 



47 

 

 

Através da análise destas figuras é possível verificar que há uma certa incongruência nos 

resultados obtidos ao longo dos anos, tanto para a fila alta como para a fila baixa, uma vez que 

teoricamente os desgastes verticais médios para as diferentes curvas deveriam ser crescentes 

ao longo do tempo, visto que não houve renovação dos carris no período estudado, e tal não 

sucede. Assim, apenas é possível verificar evoluções coerentes do desgaste vertical nos 

períodos compreendidos entre 2003 e 2005 e entre 2007 e 2009. Como foi referido 

anteriormente, em relação ao primeiro período mencionado os resultados são algo enganadores, 

visto que não foi possível reunir dados de 2004, e as retas apresentadas apenas se reportam à 

união dos valores medidos em 2003 e em 2005. Já em relação ao segundo período mencionado 

(2007 a 2009) verifica-se uma evolução efetivamente coerente visto que, à exceção de uma curva 

assinalada a verde, com raio compreendido entre 500 m e 750 m, e com resultados algo díspares 

em ambas as filas, os valores médios do desgaste vertical são crescentes ao longo do tempo. 

Figura 4.12 – Evolução do desgaste vertical na fila baixa de curvas com carril 

UIC54 da Linha do Norte, em mm 

Figura 4.11 – Evolução do desgaste vertical na fila alta de curvas com carril UIC54 
da Linha do Norte, em mm 
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No período de análise 2010-2011 verifica-se que há retas com declive positivo e outras com 

declive negativo, mas não se verificam grandes variações no desgaste médio obtido.  

Mais à frente far-se-á a comparação entre as taxas de evolução do desgaste para as diferentes 

categorias de raio analisadas, para os dois tipos de carril (UIC54 e UIC60) e para os resultados 

mais coerentes que, como se verá adiante, se reportam ao período 2007-2009. 

Da mesma forma, apresentam-se nas Figuras 4.13 e 4.14 as evoluções verificadas para o 

desgaste lateral medido nas filas alta e baixa das mesmas curvas estudadas. 

 

De acordo com estas figuras é possível verificar que na fila baixa das curvas analisadas o 

desgaste lateral é muito reduzido (inferior a 0,5 mm) e não varia ao longo dos anos, à exceção 

dos valores obtidos para os anos de 2003 e 2006 cujos picos verificados se deverão muito 

provavelmente a erros de medição. Em relação à fila alta das curvas verifica-se um desgaste 

lateral muito maior do que o verificado para a fila baixa, no entanto, verifica-se igualmente que 

Figura 4.13 – Evolução do desgaste lateral na fila alta de curvas com carril UIC54 
da Linha do Norte, em mm 

Figura 4.14 – Evolução do desgaste lateral na fila baixa de curvas com carril 
UIC54 da Linha do Norte, em mm 
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estes resultados são muito incoerentes, uma vez que estes são pouco variáveis e apresentam 

picos em medições sucessivas, o que denota um grau de imprecisão relevante nos mesmos.  

Como já foi referido anteriormente, é importante efetuar a comparação dos desgastes medidos 

em curva e em alinhamento reto. Desta forma, apresentam-se no Anexo B os resultados obtidos 

para os desgastes vertical e lateral médios nos alinhamentos retos situados depois das curvas 

já analisadas. É importante referir que nesta análise não foi incluído o estudo do desgaste nas 

curvas de transição que antecedem e sucedem as curvas circulares. 

Através da análise das Figuras B.1 e B.2 do Anexo B é possível verificar que as evoluções e os 

valores do desgaste vertical em alinhamento reto são muito semelhantes aos verificados em 

curva, observando-se que há igualmente tendências evolutivas coerentes nos períodos 2003-

2005 e 2007-2009, provavelmente pelos mesmos motivos anteriormente descritos. 

Relativamente ao desgaste lateral e de acordo com as Figuras 4.13 e 4.14, referentes a curvas, 

e B.3 e B.4, referentes a alinhamentos retos, verifica-se que os desgastes laterais na fila alta são 

superiores aos verificados nos carris esquerdo e direito dos alinhamentos retos, ao passo que 

os mesmos desgastes na fila baixa são em geral inferiores a estes. 

4.4.1.2 – Análise de troços com carril UIC60 

 

Far-se-á no presente subcapítulo um estudo semelhante ao efetuado, mas para troços da Linha 

do Norte com carril UIC60. Desta forma, o troço analisado está compreendido entre os P.K. 149 

e 195 da Via Ascendente, e foi renovado antes de 2001, razão pela qual apresenta um carril mais 

pesado. 

Assim, as Figuras 4.15 e 4.16 dizem respeito ao desgaste vertical médio medido nas filas alta e 

baixa das curvas analisadas. Destas, 5 pertencem à categoria de curvas com raios entre 500 e 

750 m e 7 pertencem à categoria de curvas com raios entre 750 e 1000 m. 

Figura 4.15 – Evolução do desgaste vertical na fila alta de curvas com carril UIC60 

da Linha do Norte, em mm 
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 Nestas figuras é possível verificar, à semelhança do que sucedeu nas figuras referentes ao 

desgaste vertical para curvas com carril UIC54, tendências evolutivas entre os anos de 2003 e 

2005 e entre 2007 e 2009. Se para o primeiro período já foi referido que, não se dispondo de 

dados referentes a 2004, a reta apenas une os valores médios de 2003 e de 2005, para o 

segundo período (2007 a 2009) a explicação para a evolução verificada no desgaste poderá 

estar relacionada com a manutenção que foi feita por parte da REFER ao equipamento de 

inspeção em 2007, tal como é referido em Teixeira, et al., (2010). É importante salientar que os 

dados analisados de 2007 se referem a medições efetuadas no dia 10 de Dezembro de 2007, 

altura em que o equipamento já teria sido sujeito à referida manutenção. De facto, verifica-se que 

a partir de 2007 as curvas apresentam uma evolução do seu desgaste vertical mais coerente do 

que até esta data. Relativamente à evolução do desgaste no período 2010-2011 verifica-se que, 

à semelhança do que foi possível concluir na análise efetuada à Linha de Guimarães, as 

evoluções são bastante incoerentes, havendo retas tanto com declive positivo, praticamente nulo 

ou negativo. 

Efetuando uma análise comparativa entre os resultados para os dois tipos de carris analisados 

é igualmente possível verificar que as curvas com carril UIC54 apresentam um maior nível de 

desgaste vertical do que as que apresentam carril UIC60, provavelmente devido ao facto de 

terem mais anos em serviço do que estes. Nas Figuras 4.17 a 4.20 é possível verificar a evolução 

do desgaste vertical nos dois tipos de carril e nas duas filas das curvas, analisados no período 

de 2007 a 2009, depois de efetuada a manutenção no equipamento de inspeção. 

  

Figura 4.16 – Evolução do desgaste vertical na fila baixa de curvas com carril 

UIC60 da Linha do Norte, em mm 
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As taxas de desgaste vertical médias obtidas para cada categoria de raio e para o intervalo em 

estudo estão apresentadas nos Quadros 4.8 e 4.9. É importante salientar que as taxas negativas 

de algumas curvas foram filtradas, visto que se reportam a resultados incoerentes. 

Quadro 4.8 – Taxas de desgaste vertical médias da fila alta das curvas analisadas para o período 2007-
2009 em função da categoria de curva, em mm/ano 

 

Apesar da amostra analisada ser pequena, é possível verificar que as taxas de desgaste vertical 

das curvas com carril UIC54 são superiores às das relativas ao carril UIC60, para as categorias 

de raio superiores a 500 m. Para as curvas que pertencem à categoria de raios compreendidos 

 Categoria de curva UIC54 UIC60 

Período 2007-2008 

300-500 0,19 - 

500-750 0,36 0,18 

750-1000 0,38 0,22 

Período 2008-2009 

300-500 0,21 - 

500-750 0,18 0,16 

750-1000 0,37 0,11 

Figura 4.17 – Evolução do desgaste vertical na fila 
alta de curvas com carril UIC54 da Linha do Norte 
no período 2007 a 2009, em mm 

Figura 4.18 – Evolução do desgaste vertical na fila 
alta de curvas com carril UIC60 da Linha do Norte 
no período 2007 a 2009, em mm 

Figura 4.19 – Evolução do desgaste vertical na fila 
baixa de curvas com carril UIC54 da Linha do Norte 
no período 2007 a 2009, em mm 

Figura 4.20 – Evolução do desgaste vertical na fila 

baixa de curvas com carril UIC60 da Linha do Norte 
no período 2007 a 2009, em mm 
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entre 300 e 500 m não é possível extrair conclusões robustas uma vez que apenas foi analisada 

a evolução do desgaste vertical de duas curvas pertencentes a esta categoria. 

Quadro 4.9 – Taxas de desgaste vertical médias da fila baixa das curvas analisadas para o período 2007-
2009 em função da categoria de curva, em mm/ano 

 

As Figuras 4.21 e 4.22 dizem respeito à evolução do desgaste lateral nas filas alta e baixa das 

mesmas curvas estudadas (que possuem carril UIC60). 

 Categoria de curva UIC54 UIC60 

Período 2007-2008 

300-500 1,38 - 

500-750 0,34 0,27 

750-1000 0,22 0,12 

Período 2008-2009 

300-500 - - 

500-750 0,27 0,15 

750-1000 0,37 0,16 

Figura 4.21 – Evolução do desgaste lateral na fila alta de curvas com carril 
UIC60 da Linha do Norte, em mm 

Figura 4.22 – Evolução do desgaste lateral na fila baixa de curvas com carril 
UIC60 da Linha do Norte, em mm 
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Através da análise das Figuras 4.21 e 4.22 é possível verificar uma vez mais que, a partir da 

manutenção efetuada no equipamento de inspeção realizada em 2007, os desgastes laterais 

obtidos passaram a ser mais constantes e aproximaram-se (ainda mais) de zero. Por este motivo 

não faz sentido efetuar uma análise semelhante à efetuada para o desgaste vertical através da 

qual foi possível obter taxas de evolução para os resultados mais coerentes.  

Apesar destes resultados, é possível comprovar igualmente que os desgastes laterais na fila alta 

das curvas são superiores aos da fila baixa, sobretudo para a categoria de curvas com raio 

compreendido entre 500 e 750 m, assinada a verde. 

À semelhança do que foi feito para o carril UIC54, também para o carril UIC60 se efetuou a 

análise dos desgastes nos alinhamentos retos situados a seguir às curvas analisadas. Os 

resultados obtidos podem ser consultados no Anexo B. 

Através da comparação das figuras relativas ao desgaste vertical é possível verificar que os 

resultados obtidos em curva e em alinhamento reto são muito semelhantes, o que vem 

demonstrar que o desgaste vertical é praticamente constante nos troços analisados, 

independentemente do tipo de alinhamento. Estes resultados confirmam as conclusões 

apresentadas no âmbito de um projeto europeu recente (INNOTRACK, 2009), em que os autores 

concluíram, após o estudo da variação do desgaste vertical com a curvatura das vias, que este 

parâmetro não depende do traçado das mesmas, o que, por sua vez confirmava as análises de 

dados efetuadas na Alemanha (Esveld, 2001) e no Reino Unido (Tolley, 1992).  

Relativamente ao desgaste lateral, e efetuando uma comparação semelhante à anterior, é 

possível comprovar que, à semelhança do que foi verificado para o carril UIC54, também neste 

tipo de carril os desgastes laterais em alinhamento reto são inferiores aos obtidos na fila alta das 

curvas, ao passo que são semelhantes aos relativos à fila baixa, sendo comum a todas as figuras 

uma certa dispersão dos resultados obtidos para os anos anteriores a 2007, que a parir desta 

data se tornam mais homogéneos. 

4.4.2 - Análise da evolução do desgaste na Linha de Leixões no período 2002-2010 

 

De acordo com o que foi apresentado no subcapítulo 4.3, as Linhas de Leixões e de Sintra são 

aquelas nas quais se verifica um maior número de resultados coerentes para os diferentes 

parâmetros estudados. É, no entanto, importante referir que a Linha de Leixões apresenta 

metade dos resultados coerentes da Linha de Sintra uma vez que a primeira apresenta linha 

simples (Via Única), com cerca de 20 quilómetros de extensão, e na segunda estudaram-se as 

duas vias (Vias Ascendente e Descendente), com 27 quilómetros de extensão cada. Desta forma, 

apresentam-se no Quadro 4.10 as percentagens dos resultados coerentes obtidos para as filas 

alta e baixa das curvas da Via Única (VU) da Linha de Leixões, que possui carril UIC60 em quase 

toda a sua extensão. 
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Quadro 4.10 – Percentagem de resultados coerentes dos parâmetros estudados para as curvas validadas 

da Linha de Leixões 

 
Curvas validadas com 

carril UIC60 
Fila alta das curvas Fila baixa das curvas 

Desgaste vertical 36 100% 100% 

Desgaste lateral 36 75% 6% 

Percentagem de 

cabeça perdida 
36 94% 81% 

 

Assim, de acordo com estes resultados é possível comprovar que, à exceção dos resultados 

relativos ao desgaste lateral medido na fila baixa das curvas, todos os parâmetros estudados 

apresentam resultados coerentes superiores a 75%, verificando-se que os resultados obtidos 

para o desgaste vertical são totalmente coerentes para todas as curvas validadas. 

Para estes parâmetros cujo grau de coerência é elevado serão apresentadas nas páginas 

seguintes as taxas de desgaste afetadas pelo tráfego anual acumulado, calculado em Milhões 

de Toneladas Brutas (MGT), para cada fila das respetivas curvas. No Anexo C apresentam-se 

as taxas de desgaste anual para os mesmos parâmetros. 

É importante referir a este respeito que apenas foi possível reunir os dados do tráfego anual 

acumulado relativos aos anos de 2008 a 2012. Assim, calculou-se uma média anual do mesmo 

e considerou-se que este valor médio é constante no período em análise, ou seja, 2002 a 2010, 

diferindo no entanto de troço para troço. 

Todos os resultados coerentes obtidos serão analisados estatisticamente, efetuando-se a 

respetiva análise para cada categoria de curvas, através da apresentação de boxplots com 

indicação da média, mediana, desvio padrão e coeficiente de variação para cada uma delas. 

Convém salientar que na apresentação dos boxplots os outliers (superiores ou inferiores) são 

identificados com um círculo ou com um asterisco de acordo com a distância a que se encontram 

do intervalo interquartil, que é dado pela diferença entre os quartis de 75% e de 25%. 

Assim, um outlier é assinalado com um círculo quando o seu valor absoluto é superior ou inferior 

à soma ou subtração do valor do terceiro quartil (de 75%) ou do primeiro quartil (de 25%), 

conforme o outlier seja superior ou inferior, com a multiplicação de uma vez e meia da diferença 

entre os quartis de 75% e 25% (intervalo interquartil) de acordo com as equações (4.2) e (4.3): 

𝑂𝑂
𝑠𝑢𝑝

 >  𝐹𝑋
−1(75%) + {1,5 × [𝐹𝑋

−1(75%) − 𝐹𝑋
−1(25%)]}  ( 4.2 ) 

𝑂𝑂
𝑖𝑛𝑓

 <  𝐹𝑋
−1(25%) − {1,5 × [𝐹𝑋

−1(75%) − 𝐹𝑋
−1(25%)]}  ( 4.3 ) 

Em que: 𝑂𝑂
𝑠𝑢𝑝

 – Valor absoluto do outlier superior assinalado com círculo; 

 𝑂𝑂
𝑖𝑛𝑓

 – Valor absoluto do outlier inferior assinalado com círculo; 

 𝐹𝑋
−1(75%)  – Valor absoluto do terceiro quartil (de 75%); 

 𝐹𝑋
−1(25%)  – Valor absoluto do primeiro quartil (de 25%). 
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Da mesma forma, a presença de um outlier assinalado com um asterisco nas análises seguintes 

indica que o seu valor absoluto é superior ou inferior à soma ou subtração do terceiro quartil (de 

75%) ou do primeiro quartil (de 25%), conforme o outlier seja superior ou inferior, com o triplo do 

valor do intervalo interquartil, tal como descrevem as equações (4.4) e (4.5): 

𝑂∗
𝑠𝑢𝑝

 >  𝐹𝑋
−1(75%) + {3 × [𝐹𝑋

−1(75%) − 𝐹𝑋
−1(25%)]}  ( 4.4 ) 

𝑂∗
𝑖𝑛𝑓

 <  𝐹𝑋
−1(25%) − {3 × [𝐹𝑋

−1(75%) − 𝐹𝑋
−1(25%)]}  ( 4.5 ) 

De onde: 𝑂∗
𝑠𝑢𝑝

 – Valor absoluto do outlier superior assinalado com asterisco; 

 𝑂∗
𝑖𝑛𝑓

 – Valor absoluto do outlier inferior assinalado com asterisco. 
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4.4.2.1 - Desgaste vertical na fila alta das curvas 

 

Os resultados relativos à taxa de desgaste vertical por tráfego acumulado calculada na fila alta 

das curvas da Linha de Leixões em função dos raios das curvas, bem como os boxplots por 

categoria de raio e respetivos dados estatísticos estão apresentados nas Figuras 4.23 e 4.24 

bem como no Quadro 4.11. 

 

Quadro 4.11 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste vertical para a fila alta por categoria de curvas 
da Linha de Leixões em função do tráfego 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(mm/100MGT) 

4,46 4,88 4,38 5,37 

Mediana  
(mm/100MGT) 

3,56 4,73 4,66 5,37 

Desvio padrão 
(mm/100MGT) 

2,09 2,18 1,60 - 

Coeficiente de 
variação 

0,47 0,45 0,37 - 

 

Através da figura e do quadro anteriores, é possível verificar que a categoria de curvas com raios 

compreendidos entre 300 e 500 m, assinalada a amarelo, é a que apresenta maior valor médio 

para a taxa de desgaste afetada pelo tráfego (4,88 mm/100MGT), ao passo que a categoria com 

raios menores (inferiores a 300 m) é a que apresenta maior dispersão nos resultados, apesar 

das curvas desta categoria possuírem raios muito semelhantes, apresentando inclusive um 

outlier superior assinalado com círculo que corresponde a uma curva na qual foi obtida a taxa de 

8,73 mm/100MGT.  

É importante referir que apenas se obteve um resultado válido para a última categoria de curvas 

analisada, pelo que este não pode ser representativo do comportamento dos parâmetros 

estudados nesta categoria. 

  

Figura 4.23 – Variação do desgaste vertical na fila alta 
das curvas da Linha de Leixões em função do tráfego, 
em mm/100MGT 

Figura 4.24 – Boxplots do desgaste vertical 
na fila alta para as diferentes categorias de 
curvas da Linha de Leixões em função do 
tráfego, em mm/100MGT 
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4.4.2.2 - Desgaste vertical na fila baixa das curvas 

 

As Figuras 4.25 e 4.26 e o Quadro 4.12 dizem respeito ao mesmo parâmetro estudado (desgaste 

vertical) aplicado à fila baixa das curvas da Linha de Leixões. 

 

Quadro 4.12 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste vertical para a fila baixa por categoria de 
curvas da Linha de Leixões em função do tráfego 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(mm/100MGT) 

6,75 5,42 5,40 8,78 

Mediana  
(mm/100MGT) 

7,35 4,98 5,05 8,78 

Desvio padrão 
(mm/100MGT) 

2,62 2,89 2,52 - 

Coeficiente de 
variação 

0,39 0,53 0,47 - 

 

De acordo com o Quadro 4.12, a categoria de curvas com raios menores é a que apresenta maior 

média da taxa de desgaste vertical (6,75 mm/100MGT) com menor dispersão nos resultados 

obtidos, enquanto que a segunda categoria é a que apresenta maior dispersão, e a terceira 

menor média da taxa analisada. 

Efetuando uma comparação entre estes resultados e os relativos à fila alta é possível verificar 

que as taxas de desgaste vertical na fila baixa são superiores em todas as categorias de curvas, 

sendo a diferença maior na categoria de curvas com raio inferior a 300 m, observando-se níveis 

de dispersão semelhantes em todas elas. 

  

Figura 4.25 – Variação do desgaste vertical na fila baixa 

das curvas da Linha de Leixões em função do tráfego, em 
mm/100MGT 

Figura 4.26 – Boxplots do desgaste vertical 
na fila baixa para as diferentes categorias de 
curvas da Linha de Leixões em função do 
tráfego, em mm/100MGT 
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4.4.2.3 - Desgaste lateral na fila alta das curvas 

 

A análise seguinte diz respeito ao desgaste lateral que, devido ao baixo grau de resultados 

coerentes na fila baixa das curvas da Linha de Leixões, apenas vai ser efetuada para a fila alta 

destas. 

 

Quadro 4.13 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste lateral para a fila alta por categoria de curvas 
da Linha de Leixões em função do tráfego  

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(mm/100MGT) 

5,67 5,37 5,27 - 

Mediana  
(mm/100MGT) 

5,01 4,31 4,40 - 

Desvio padrão 
(mm/100MGT) 

2,83 4,47 2,77 - 

Coeficiente de 
variação 

0,50 0,83 0,53 - 

 

Como se pode observar na Figura 4.27, e à semelhança do que foi referido atrás, neste 

parâmetro há uma percentagem de 25% de resultados que são incoerentes, isto é, há curvas 

validadas que apresentam maiores desgastes médios em 2002 do que em 2010, sem ter havido 

troca de carris. Desta forma, a análise efetuada posteriormente não teve em conta estes 

resultados incoerentes, pelo que apenas foi efetuada para valores positivos da taxa de desgaste 

lateral. Assim, verifica-se que, apesar da reduzida amostra da terceira categoria de raios de 

curvas (assinalada a verde), a taxa média de desgaste lateral vai decrescendo, ainda que de 

uma forma ténue, à medida que aumentam os raios das categorias, de 5,67 mm/100MGT da 

primeira categoria até 5,27 mm/100MGT da última. Verifica-se, no entanto, tanto na primeira 

como na segunda categorias a presença de outliers assinados com círculos sendo que nesta 

última os resultados apresentam um nível de dispersão muito maior do que o das restantes. 

  

Figura 4.27 – Variação do desgaste lateral na fila alta das 
curvas da Linha de Leixões em função do tráfego, em 
mm/100MGT 

Figura 4.28 – Boxplots do desgaste lateral 
na fila alta para as diferentes categorias de 
curvas da Linha de Leixões em função do 
tráfego, em mm/100MGT 

 



59 

 

4.4.2.4 – Percentagem de cabeça perdida na fila alta das curvas 

 

O último parâmetro analisado é a percentagem de cabeça perdida, cuja análise foi efetuada para 

ambas as filas das curvas. Desta forma, as Figuras 4.29 e 4.30 e o Quadro 4.14 reportam-se ao 

estudo das taxas médias obtidas na fila alta em função do raio e à correspondente análise 

estatística por categoria de curvas. 

 

Quadro 4.14 – Dados estatísticos dos resultados da percentagem de cabeça perdida para a fila alta por 

categoria de curvas da Linha de Leixões em função do tráfego 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(%/100MGT) 

8,31 7,80 6,51 6,88 

Mediana  
(%/100MGT) 

7,11 7,37 7,64 6,88 

Desvio padrão 
(%/100MGT) 

5,09 5,22 3,40 - 

Coeficiente de 
variação 

0,61 0,67 0,52 - 

 

À semelhança do que foi verificado no estudo do desgaste lateral nesta fila, também na 

percentagem de cabeça perdida é possível comprovar que o valor médio deste parâmetro vai 

decrescendo à medida que o raio aumenta nas categorias em análise, apesar, uma vez mais, 

das dispersões de resultados verificada, sobretudo nas duas primeiras categorias de curvas, 

assinaladas a vermelho e a amarelo. 

Nesta análise foi uma vez mais filtrado o único resultado incoerente presente na primeira 

categoria de curvas. 

  

Figura 4.29 – Variação da percentagem de cabeça 
perdida na fila alta das curvas da Linha de Leixões em 
função do tráfego, em %/100MGT 

Figura 4.30 – Boxplots da percentagem de 
cabeça perdida na fila alta para as 
diferentes categorias de curvas da Linha de 
Leixões em função do tráfego, em 
%/100MGT 
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4.4.2.5 – Percentagem de cabeça perdida na fila baixa das curvas 

 

Por último, far-se-á a análise da percentagem de cabeça perdida na fila baixa das curvas da 

Linha de Leixões. Assim, as Figuras 4.31 e 4.32 e o Quadro 4.15 dizem respeito ao estudo dos 

resultados obtidos deste parâmetro em função do raio das respetivas curvas. 

 

Quadro 4.15 – Dados estatísticos dos resultados da percentagem de cabeça perdida para a fila baixa por 
categoria de curvas da Linha de Leixões em função do tráfego 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(%/100MGT) 

6,25 6,28 5,44 6,77 

Mediana  
(%/100MGT) 

6,24 6,45 6,46 6,77 

Desvio padrão 
(%/100MGT) 

4,03 4,13 3,25 - 

Coeficiente de 
variação 

0,64 0,66 0,60 - 

 

De acordo com a análise estatística efetuada, verifica-se que os valores médios da percentagem 

de cabeça perdida são muito semelhantes nas duas primeiras categorias de curvas analisadas 

(cerca de 6,3 %/100MGT), sendo superiores ao valor médio da terceira categoria (5,44 

%/100MGT). O nível de dispersão da amostra em cada categoria é idêntico, verificando-se a 

presença de um outlier inferior assinalado com círculo na categoria de curvas com raio 

compreendido entre 500 e 750 m. 

Efetuando uma comparação dos resultados obtidos para ambas as filas das curvas é possível 

verificar que os valores médios da percentagem de cabeça perdida são superiores em todas as 

categorias analisadas na fila alta, com níveis de dispersão em torno da média semelhantes em 

ambas as filas. 

  

Figura 4.31 – Variação da percentagem de cabeça 
perdida na fila baixa das curvas da Linha de Leixões em 
função do tráfego, em %/100MGT 

Figura 4.32 – Boxplots da percentagem de 
cabeça perdida na fila baixa para as 
diferentes categorias de curvas da Linha de 
Leixões em função do tráfego, em 
%/100MGT 



61 

 

4.4.3 - Análise dos erros associados às medições 

 

Com o intuito de estudar o erro associado às medições efetuadas pelo equipamento de inspeção, 

foram analisadas duas inspeções contínuas da Via Única da Linha de Leixões realizadas no 

mesmo dia (26 de Maio de 2010), entre os P.K. 6,326 (São Gemil) e P.K. 20,984 (Leixões), nos 

dois sentidos de circulação, a fim de verificar as discrepâncias entre medições. 

É importante salientar que é referido em Teixeira, et al. (2010) que a resolução do equipamento 

de inspeção é de uma décima de milímetro (0,1 mm). 

Assim, foram calculadas as diferenças obtidas entre as médias dos parâmetros analisados 

(desgastes vertical e lateral) resultantes das medições efetuadas de 4 em 4 metros nas curvas e 

nos alinhamentos retos pertencentes aos troços estudados. Os resultados obtidos relativos ao 

desgaste vertical na fila alta / carril esquerdo e na fila baixa / carril direito das curvas e dos 

alinhamentos retos, respetivamente, figuram nos Quadros 4.16 e 4.17. Não se efetuou o estudo 

do erro associado à percentagem de cabeça perdida uma vez que este parâmetro é 

caracterizado por uma percentagem, pelo que não é possível efetuar uma comparação válida 

com a resolução do equipamento de inspeção. 

Quadro 4.16 – Erro associado ao desgaste vertical na fila alta das curvas e no carril esquerdo dos 

alinhamentos retos dos troços estudados (Linha de Leixões) 

 
Categorias de curvas em função do raio (m) Alinhamentos 

retos [0,300[ [300,500[ [500,750[ [750,1000[ 

Média  
(mm) 

0,09 0,14 0,11 - 0,24 

Mediana  
(mm) 

0,10 0,07 0,11 - 0,18 

Desvio padrão 
(mm) 

0,07 0,17 0,09 - 0,18 

Coeficiente de 
variação 

0,82 1,20 0,81 - 0,77 

 

Quadro 4.17 – Erro associado ao desgaste vertical na fila baixa das curvas e no carril direito dos 
alinhamentos retos dos troços estudados (Linha de Leixões) 

 
Categorias de curvas em função do raio (m) Alinhamentos 

retos [0,300[ [300,500[ [500,750[ [750,1000[ 

Média  
(mm) 

0,11 0,13 0,09 - 0,25 

Mediana 
 (mm) 

0,07 0,13 0,11 - 0,21 

Desvio padrão 
(mm) 

0,11 0,06 0,06 - 0,21 

Coeficiente de 
variação 

1,01 0,44 0,64 - 0,84 

 

De acordo com os resultados obtidos é possível observar que em curva, independentemente da 

categoria, o erro associado ao desgaste vertical, tanto para a fila alta como para a fila baixa, gira 

em torno da décima de milímetro (0,1 mm), que é a resolução do equipamento de inspeção, 

apesar de se verificar uma dispersão considerável dos resultados em torno da média. 
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Relativamente aos alinhamentos retos, o erro associado é superior à resolução do equipamento 

de inspeção, e os resultados obtidos para os carris esquerdo e direito são muito semelhantes. 

Os Quadros 4.18 e 4.19 dizem respeito ao erro associado ao desgaste lateral. 

Quadro 4.18 – Erro associado ao desgaste lateral na fila alta das curvas e no carril esquerdo dos 
alinhamentos retos dos troços estudados (Linha de Leixões) 

 
Categorias de curvas em função do raio (m) Alinhamentos 

retos [0,300[ [300,500[ [500,750[ [750,1000[ 

Média  
(mm) 

0,56 0,44 0,55 - 0,42 

Mediana  
(mm) 

0,43 0,41 0,63 - 0,03 

Desvio padrão 
(mm) 

0,39 0,28 0,34 - 0,72 

Coeficiente de 
variação 

0,70 0,63 0,62 - 1,71 

 

Quadro 4.19 – Erro associado ao desgaste lateral na fila baixa das curvas e no carril direito dos 
alinhamentos retos dos troços estudados (Linha de Leixões) 

 
Categorias de curvas em função do raio (m) Alinhamentos 

retos [0,300[ [300,500[ [500,750[ [750,1000[ 

Média  
(mm) 

0,05 0,03 0,01 - 0,49 

Mediana 
 (mm) 

0,02 0,01 0,00 - 0,31 

Desvio padrão 
(mm) 

0,09 0,04 0,01 - 0,56 

Coeficiente de 
variação 

1,88 1,12 2,02 - 1,14 

 

A partir da análise dos resultados obtidos nos quadros anteriores, é possível verificar que na fila 

alta das curvas há uma diferença considerável entre os valores médios do desgaste lateral das 

duas inspeções, acima da resolução do equipamento de inspeção e com uma dispersão razoável 

dos resultados em torno deste valor, ao passo que na fila baixa das curvas esta diferença é 

praticamente nula devido ao facto dos resultados obtidos serem muito próximos de zero (à 

semelhança do que foi visto em praticamente todos os resultados relativos ao desgaste lateral 

na fila baixa das curvas). Analisando os erros associados ao desgaste lateral em alinhamento 

reto é possível comprovar uma vez mais que estes são relevantes (embora inferiores aos 

associados à fila alta de todas as categorias de curvas, são superiores à resolução do 

equipamento de inspeção e são muito idênticos em ambos os carris dos troços analisados. Este 

facto leva a crer que, de alguma forma, os erros e resultados incoerentes obtidos possam estar 

igualmente relacionados uma deficiente calibração do equipamento de inspeção, cuja análise 

será feita num dos subcapítulos seguintes. 
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4.4.4 - Análise da evolução do desgaste na Linha de Sintra no período 2002-2010 

 

De acordo com o que foi referido anteriormente, a Linha de Sintra é uma das Linhas da RFP que 

apresenta um maior número de resultados coerentes relativos aos parâmetros analisados no 

presente capítulo. Assim, o Quadro 4.20 contém as percentagens de resultados coerentes 

obtidos para as filas alta e baixa das curvas validadas das Vias Ascendente (VA) e Descendente 

(VD) da Linha de Sintra que possuem carril UIC60. 

Quadro 4.20 – Percentagem de resultados coerentes dos parâmetros estudados para as curvas validadas 

da Linha de Sintra 

 

 Curvas 

validadas com 

carril UIC60 

Fila alta das 

curvas 

Fila baixa das 

curvas 

Desgaste vertical 

VA 27 100% 100% 

VD 32 100% 100% 

Total 59 100% 100% 

Desgaste lateral 

VA 27 59% 0% 

VD 32 81% 0% 

Total 59 71% 0% 

Percentagem de 

cabeça perdida 

VA 27 100% 85% 

VD 32 97% 81% 

Total 59 98% 83% 

 

Através da análise do quadro anterior é possível verificar que, relativamente ao desgaste vertical, 

os resultados obtidos são 100% coerentes, à semelhança naturalmente do que se tinha verificado 

no estudo deste parâmetro para os carris esquerdo e direito das curvas. 

Já em relação ao desgaste lateral o mesmo não sucede, uma vez que todos os resultados 

coerentes que diziam respeito aos carris esquerdo e direito das curvas têm em comum o facto 

de serem referentes à fila alta das curvas, perfazendo um total de 71% de resultados coerentes. 

Uma vez mais não será efetuado o estudo das taxas de desgaste lateral na fila baixa das curvas 

devido ao facto de não terem sido obtidos resultados coerentes nesta. 

Por último, verifica-se que os resultados obtidos para a percentagem de cabeça perdida são 

bons, sendo os relativos à fila alta das curvas quase 100% coerentes. 

A análise realizada nas páginas seguintes é semelhante à que foi feita para a Linha de Leixões, 

contendo os estudos das taxas de desgaste afetadas pelo tráfego anual acumulado em MGT, 

em função das categorias de curvas com raio inferior a 1000 m. 

No subcapítulo seguinte será efetuada uma comparação entre os resultados obtidos para os 

desgastes vertical e lateral nas curvas validadas da VA da Linha de Sintra a partir dos dados 

fornecidos pelos ficheiros .rail, analisados no presente subcapítulo, e os resultados relativos ao 

acerto manual dos perfis medidos pelo instrumento de medição a fim de obter conclusões 

relativas à calibração do mesmo. 
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4.4.4.1 - Desgaste vertical na fila alta das curvas 

 

Os resultados relativos às taxas de desgaste vertical por tráfego acumulado na fila alta das 

curvas validadas com carril UIC60 das VA e VD da Linha de Sintra em função dos respetivos 

raios e correspondente análise estatística estão presentes nas Figuras 4.33 e 4.34 e no Quadro 

4.21. 

 

Quadro 4.21 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste vertical para a fila alta por categoria de 
curvas da Linha de Sintra em função do tráfego 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(mm/100MGT) 

2,39 2,28 2,01 2,16 

Mediana  
(mm/100MGT) 

2,39 2,36 2,20 2,11 

Desvio padrão 
(mm/100MGT) 

- 0,60 1,01 0,63 

Coeficiente de 
variação 

- 0,26 0,50 0,29 

 

De acordo com os resultados obtidos é possível comprovar que a categoria de curvas com raio 

compreendido entre 300 e 500 m, assinalada a amarelo, é a que apresenta maior média da taxa 

de desgaste vertical afetada pelo tráfego, cujo valor é de 2,28 mm/100MGT, enquanto que a 

categoria seguinte, com raios compreendidos entre 500 e 750 m, é a que apresenta menor 

média, com um valor de 2,01 mm/100MGT, o que não deixa de ser um valor próximo do anterior. 

Verifica-se igualmente que os coeficientes de variação não são significativos, sobretudo para a 

segunda e quarta categorias de curvas, o que demonstra que os resultados obtidos estão 

relativamente próximos da média. 

  

Figura 4.33 – Variação do desgaste vertical na fila alta das 
curvas da Linha de Sintra em função do tráfego, em 
mm/100MGT 

Figura 4.34 – Boxplots do desgaste vertical 
na fila alta para as diferentes categorias de 
curvas da Linha de Sintra em função do 
tráfego, em mm/100MGT 
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4.4.4.2 - Desgaste vertical na fila baixa das curvas 

 

A análise seguinte diz respeito ao mesmo parâmetro (desgaste vertical), estudado na fila baixa 

das curvas. 

 

Quadro 4.22 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste vertical para a fila baixa por categoria de 

curvas da Linha de Sintra em função do tráfego 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(mm/100MGT) 

1,28 3,44 2,61 2,14 

Mediana  
(mm/100MGT) 

1,28 3,35 2,29 2,05 

Desvio padrão 
(mm/100MGT) 

- 1,57 1,30 0,89 

Coeficiente de 
variação 

- 0,45 0,50 0,41 

 

Ao contrário do que se verificou na fila alta das curvas, na fila baixa verifica-se uma tendência 

decrescente das médias das taxas de desgaste vertical afetadas pelo tráfego à medida que as 

categorias de curvas apresentam raios maiores, desde 3,44 mm/100MGT para a categoria de 

curvas assinalada a amarelo, até 2,14 mm/100MGT para a categoria de curvas assinalada a 

azul. Verifica-se igualmente que estas médias das taxas de desgaste na fila baixa são superiores 

às da fila alta, com exceção da última categoria de curvas analisada, onde as taxas são 

semelhantes. 

Além disso, verifica-se igualmente a presença de outliers superiores assinalados com asterisco 

e com círculo pertencentes às categorias de curvas assinaladas a verde e a azul, respetivamente, 

o que indica que o outlier da terceira categoria assinalada a verde se encontra mais afastado do 

intervalo interquartil do que o da quarta categoria, como é aliás, possível verificar na Figura 4.36. 

  

Figura 4.35 – Variação do desgaste vertical na fila baixa 
das curvas da Linha de Sintra em função do tráfego, em 
mm/100MGT 

Figura 4.36 – Boxplots do desgaste 

vertical na fila baixa para as diferentes 
categorias de curvas da Linha de Sintra 
em função do tráfego, em mm/100MGT 
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4.4.4.3 - Desgaste lateral na fila alta das curvas 

 

A análise seguinte é relativa ao desgaste lateral, sendo apenas efetuada para a fila alta das 

curvas da Linha de Sintra (VA e VD). 

 

Quadro 4.23 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste lateral para a fila alta por categoria de curvas 

da Linha de Sintra em função do tráfego  

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(mm/100MGT) 

3,20 2,66 2,16 1,12 

Mediana  
(mm/100MGT) 

3,20 2,18 1,63 1,02 

Desvio padrão 
(mm/100MGT) 

- 2,15 2,60 0,64 

Coeficiente de 
variação 

- 0,81 1,20 0,57 

 

De acordo com os resultados obtidos é possível verificar que, depois de filtrados os resultados 

incoerentes, os valores médios das taxas de desgaste lateral são decrescentes à medida que 

aumentam os raios nas respetivas categorias, desde 2,66 mm/100MGT na categoria assinalada 

a amarelo, até 1,12 mm/100MGT na categoria assinalada a azul, embora esta última contenha 

poucos resultados coerentes pelo que a amostra é bastante reduzida. Verifica-se igualmente 

uma dispersão significativa dos resultados obtidos sobretudo nas categorias de curvas 

intermédias, onde se pode observar a existência de outliers superiores assinalados com círculo. 

  

Figura 4.37 – Variação do desgaste lateral na fila alta 
das curvas da Linha de Sintra em função do tráfego, em 
mm/100MGT 

Figura 4.38 – Boxplots do desgaste lateral 
na fila alta para as diferentes categorias de 
curvas da Linha de Sintra em função do 
tráfego, em mm/100MGT 
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4.4.4.4 – Percentagem de cabeça perdida na fila alta das curvas 

 

O último parâmetro a estudar é a percentagem de cabeça perdida, analisada nas filas alta e 

baixa das curvas. A Figura 4.39 diz respeito à variação da percentagem de cabeça perdida na 

fila alta em função dos raios das curvas, à qual se segue a respetiva análise estatística. 

 

Quadro 4.24 – Dados estatísticos dos resultados da percentagem de cabeça perdida para a fila alta por 
categoria de curvas da Linha de Sintra em função do tráfego 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(%/100MGT) 

5,06 4,59 3,77 3,02 

Mediana  
(%/100MGT) 

5,06 4,34 3,34 3,34 

Desvio padrão 
(%/100MGT) 

- 2,16 3,17 1,58 

Coeficiente de 
variação 

- 0,47 0,84 0,52 

 

De acordo com os resultados obtidos é possível verificar que, uma vez mais, as taxas da 

percentagem de cabeça perdida por tráfego acumulado são decrescentes à medida que as 

categorias de curvas apresentam raios maiores, de 4,59 %/100MGT verificado na categoria 

assinalada a amarelo, até 3,02 %/100MGT da última categoria analisada. As dispersões dos 

resultados em torno dos respetivos valores médios são relevantes, especialmente na categoria 

de curvas com raios compreendidos entre 500 e 750 m, na qual se destaca a presença de um 

outlier superior assinalado por um círculo, tal como se pode observar na Figura 4.40. 

  

Figura 4.39 – Variação da percentagem de cabeça 
perdida na fila alta das curvas da Linha de Sintra em 
função do tráfego, em %/100MGT 

Figura 4.40 – Boxplots da percentagem de 

cabeça perdida na fila alta para as 
diferentes categorias de curvas da Linha 
de Sintra em função do tráfego, em 
mm/100MGT 
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4.4.4.5 – Percentagem de cabeça perdida na fila baixa das curvas 

 

A análise seguinte reporta-se igualmente à variação da percentagem de cabeça perdida mas 

para a fila baixa das curvas validadas da Linha de Sintra com carril UIC60. 

 

Quadro 4.25 – Dados estatísticos dos resultados da percentagem de cabeça perdida para a fila baixa por 
categoria de curvas da Linha de Sintra em função do tráfego 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(%/100MGT) 

0,08 3,90 2,55 1,99 

Mediana  
(%/100MGT) 

0,08 3,28 2,67 1,31 

Desvio padrão 
(%/100MGT) 

- 2,95 1,21 1,90 

Coeficiente de 
variação 

- 0,76 0,48 0,95 

 

A partir da análise dos resultados obtidos verifica-se que, à semelhança do que ocorreu com a 

fila alta das curvas, os valores médios das taxas da percentagem de cabeça perdida na fila baixa 

são decrescentes à medida que aumenta o raio das curvas nas categorias estudadas. Verifica-

se do mesmo modo que estes valores são inferiores em todas as categorias relativamente aos 

obtidos para a fila alta, com dispersões igualmente relevantes em torno dos valores médios, 

sobretudo nas categorias de curvas assinaladas a amarelo e a azul. 

É possível consultar no Anexo C os estudos efetuados para as taxas anuais dos parâmetros 

analisados, verificando-se que os resultados obtidos são muito semelhantes aos apresentados 

afetados pelo tráfego acumulado, visto que, tal como foi referido anteriormente, considerou-se 

que o tráfego anual é constante ao longo do período estudado. 

  

Figura 4.41 – Variação da percentagem de cabeça 

perdida na fila baixa das curvas da Linha de Sintra em 
função do tráfego, em %/100MGT 

Figura 4.42 – Boxplots da percentagem de 
cabeça perdida na fila baixa para as 
diferentes categorias de curvas da Linha de 
Sintra em função do tráfego, em 
mm/100MGT 
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4.4.5 - Comparação dos resultados obtidos para a Via Ascendente da Linha de 

Sintra com os relativos ao acerto manual dos perfis transversais dos carris 

 

De acordo com o que foi referido anteriormente, pretende-se com o presente subcapítulo avaliar 

a calibração do equipamento de inspeção através da comparação dos resultados obtidos dos 

desgastes vertical e lateral nas curvas validadas da Via Ascendente (VA) da Linha de Sintra 

através dos dados presentes nos ficheiros .rail, com os resultados relativos ao acerto manual 

dos perfis. 

Este acerto manual resulta da leitura dos ficheiros .DAT, provenientes do equipamento de 

inspeção, com o auxílio do software PXView, que permite a visualização do traçado transversal 

dos perfis dos carris esquerdo e direito da Via bem como a sua exportação para um software de 

desenho assistido por computador, como o AutoCAD, a fim de efetuar as medições pontuais dos 

desgastes vertical e lateral em cada perfil exportado por comparação com um perfil padrão não 

desgastado. 

A Figura 4.43 representa a visualização que o software PXView permite dos perfis transversais 

dos carris esquerdo e direito de um determinado P.K. (em curva à direita com raio de 395,6 m), 

bem como os valores dos parâmetros medidos, que são iguais aos que figuram nos ficheiros 

.rail, uma vez que, como foi referido na Metodologia, todos os dados obtidos provêm dos ficheiros 

.DAT. 

 

De acordo com o que é possível observar na figura anterior, verifica-se uma diferença razoável 

entre as faces exteriores dos perfis medidos (assinalados a branco) e as dos carris padrão 

(assinalados a vermelho), onde como se sabe não há contacto com o rodado, o que poderá levar 

a um enviesamento dos valores obtidos para os parâmetros analisados (desgastes vertical, 

lateral e percentagem de cabeça perdida). 

Figura 4.43 – Visualização dos perfis transversais dos carris esquerdo e direito através do 
software PXView  
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Assim, o passo seguinte consistiu na exportação manual de cada perfil dos carris das diferentes 

curvas validadas da VA da Linha de Sintra, dos diferentes anos em estudo, para o software 

AutoCAD, com o objetivo de obter os valores dos parâmetros analisados relativamente a um 

carril UIC60 padrão com as medidas standard, cujo traçado foi obtido através da consulta de um 

catálogo da Voestalpine. 

Depois de desenhado, foi dada aos carris uma inclinação de 1:20 para cada um dos lados, por 

forma a adaptá-los o mais possível à posição real na via. Por último, a Figura 4.44 diz respeito 

ao acerto manual dos perfis do P.K. mencionado na página anterior, estando os perfis exportados 

assinalados a vermelho, e os perfis dos carris padrão não desgastados a preto. 

 

 

 

 

 

 

 

É importante referir que não foi possível calcular a percentagem de cabeça perdida nos perfis 

acertados manualmente uma vez que em muitos destes não havia interseção em dois pontos 

opostos na parte inferior da cabeça do carril padrão, o que não permitia o cálculo da área da 

cabeça do carril com desgaste. Desta forma apenas foi possível efetuar a comparação dos 

desgastes vertical e lateral, através do cálculo das taxas de desgaste anual em função dos raios 

das curvas. 

4.4.5.1 – Comparação do desgaste vertical na fila alta 

 

Apresentam-se nas Figuras 4.45 e 4.46 os resultados relativos às taxas anuais de desgaste 

vertical calculada na fila alta das curvas validadas da VA da Linha de Sintra e os resultados 

obtidos através do acerto manual dos perfis. 

Figura 4.44 – Perfis transversais acertados manualmente 

Figura 4.45 – Variação do desgaste vertical na fila 

alta das curvas da VA da Linha de Sintra, em 
mm/ano 

Figura 4.46 – Variação do desgaste vertical na fila 
alta das curvas da VA da Linha de Sintra com perfis 
acertados manualmente, em mm/ano 
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Quadro 4.26 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste vertical para a fila alta por categoria de curvas 

da VA da Linha de Sintra e dos resultados com acerto manual dos perfis 

 Categoria de 

curvas 
[300,500[ [500,750[ [750,1000[ 

R
e
s
u

lt
a
d

o
s
 

o
b

ti
d

o
s
 d

o
s
 d

a
d

o
s
 Média  

(mm/ano) 
0,11 0,09 0,10 

Mediana  

(mm/ano) 
0,11 0,09 0,09 

Desvio padrão 

(mm/ano) 
0,03 0,03 0,03 

Coeficiente de 

variação 
0,24 0,34 0,26 

R
e
s
u

lt
a
d

o
s

 c
o

m
 

a
c
e
rt

o
 m

a
n

u
a

l 

Média  

(mm/ano) 
0,24 0,23 0,24 

Mediana  

(mm/ano) 
0,26 0,23 0,26 

Desvio padrão 

(mm/ano) 
0,06 0,05 0,06 

Coeficiente de 

variação 
0,25 0,23 0,27 

 

Efetuando uma comparação dos resultados obtidos é possível comprovar que com os perfis 

acertados manualmente as médias obtidas para as taxas de desgaste vertical são superiores em 

mais de 0,1 mm/ano relativamente às obtidas através dos dados fornecidos, assumindo para 

todas as categorias de curvas valores mais ou menos constantes em torno de 0,23/0,24 mm/ano. 

Verifica-se igualmente que os níveis de dispersão em torno dos valores médios são semelhantes 

para todas as categorias de curvas aos obtidos na análise anterior. 

4.4.5.2 – Comparação do desgaste vertical na fila baixa 

 

A análise seguinte reporta-se ao mesmo parâmetro (desgaste vertical), verificado na fila baixa 

das curvas validadas da VA da Linha de Sintra com carril UIC60. 

 

O Quadro 4.27 contém os dados estatísticos relativos aos casos analisados. 

 

Figura 4.47 – Variação do desgaste vertical na fila 
baixa das curvas da VA da Linha de Sintra, em 
mm/ano 

Figura 4.48 – Variação do desgaste vertical na fila 
baixa das curvas da VA da Linha de Sintra com 
perfis acertados manualmente, em mm/ano 
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Quadro 4.27 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste vertical para a fila baixa por categoria de 

curvas da VA da Linha de Sintra e dos resultados com acerto manual dos perfis 

 Categoria de 

curvas 
[300,500[ [500,750[ [750,1000[ 

R
e
s
u

lt
a
d

o
s
 

o
b

ti
d

o
s
 d

o
s
 d

a
d

o
s
 Média  

(mm/ano) 
0,16 0,11 0,10 

Mediana  

(mm/ano) 
0,15 0,10 0,10 

Desvio padrão 

(mm/ano) 
0,06 0,04 0,03 

Coeficiente de 

variação 
0,40 0,32 0,28 

R
e
s
u

lt
a
d

o
s

 c
o

m
 

a
c
e
rt

o
 m

a
n

u
a

l 

Média  

(mm/ano) 
0,28 0,24 0,24 

Mediana  

(mm/ano) 
0,26 0,23 0,24 

Desvio padrão 

(mm/ano) 
0,07 0,05 0,06 

Coeficiente de 

variação 
0,24 0,21 0,25 

 

A partir das médias obtidas do parâmetro em análise é possível verificar que os valores relativos 

ao acerto manual dos perfis são superiores em cerca de 0,13 mm/ano aos obtidos através dos 

dados fornecidos, para todas as categorias de curvas analisadas. Verifica-se igualmente que, 

para os resultados obtidos através do acerto manual dos perfis, os valores médios do desgaste 

vertical na fila baixa são ligeiramente superiores aos da fila alta, enquanto que esta diferença é 

mais significativa para os resultados inicialmente obtidos, sobretudo para a categoria de curvas 

com raios inferiores. 

4.4.5.3 – Comparação do desgaste lateral na fila alta 

 

Por último, foi feita uma comparação das taxas anuais de desgaste lateral apenas na fila alta, 

uma vez que na fila baixa os resultados obtidos anteriormente para as duas vias da Linha de 

Sintra eram totalmente incoerentes. Os resultados obtidos através dos dados fornecidos e do 

acerto dos perfis estão apresentados nas Figuras 4.49 e 4.50. 

O Quadro 4.28 diz respeito aos dados estatísticos relativos aos casos analisados. 

Figura 4.49 – Variação do desgaste lateral na fila 

alta das curvas da VA da Linha de Sintra, em 
mm/ano 

 

Figura 4.50 – Variação do desgaste lateral na fila alta 

das curvas da VA da Linha de Sintra com perfis 
acertados manualmente, em mm/ano 
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Quadro 4.28 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste lateral para a fila alta por categoria de curvas 

da VA da Linha de Sintra e dos resultados com acerto manual dos perfis 

 Categoria de 

curvas 
[300,500[ [500,750[ [750,1000[ 

R
e
s
u

lt
a
d

o
s
 

o
b

ti
d

o
s
 d

o
s
 d

a
d

o
s
 Média  

(mm/ano) 
0,09 0,02 0,03 

Mediana  

(mm/ano) 
0,07 0,02 0,03 

Desvio padrão 

(mm/ano) 
0,07 0,02 - 

Coeficiente de 

variação 
0,80 0,96 - 

R
e
s
u

lt
a
d

o
s

 c
o

m
 

a
c
e
rt

o
 m

a
n

u
a

l 

Média  

(mm/ano) 
0,07 - - 

Mediana  

(mm/ano) 
0,04 - - 

Desvio padrão 

(mm/ano) 
0,06 - - 

Coeficiente de 

variação 
0,92 - - 

 

De acordo com os resultados obtidos é possível observar que, ao contrário das taxas anuais de 

desgaste vertical obtidas através do acerto manual dos perfis, que eram superiores às obtidas 

através dos dados fornecidos para todas as categorias analisadas e nas duas filas das curvas, 

as taxas anuais de desgaste lateral obtidas para a única categoria de curvas com resultados 

coerentes são, em média, inferiores às relativas aos dados fornecidos e com um nível de 

dispersão superior ao destes. Além disso, não deixa de ser curioso observar que os únicos 

resultados coerentes obtidos com o acerto manual dos perfis são relativos à categoria de curvas 

representativa com menores raios, sendo aquela em que se tinham igualmente verificado 

maiores taxas de desgaste através da análise dos dados fornecidos. 

4.5 – Discussão dos Resultados 
 

O presente capítulo teve como objetivo principal o estudo da evolução de três parâmetros 

relacionados com o desgaste medido nos dois tipos de carris que estão presentes na quase 

totalidade da RFP, tanto em curva como nos alinhamentos retos, verificada ao longo do tempo. 

Assim, de acordo com o que foi referido anteriormente, verificou-se que os resultados obtidos 

para os três parâmetros em estudo (desgastes vertical e lateral e percentagem de cabeça 

perdida) em curvas validadas que têm instalado o carril UIC60, sendo em menor número que as 

que possuem carril UIC54, são mais coerentes que os destas últimas. Dentro destes, e para os 

dois tipos de carris, os resultados mais coerentes em valor absoluto são os relativos ao desgaste 

vertical, seguidos da percentagem de cabeça perdida sendo que os menos coerentes são os que 

se referem ao desgaste lateral. 

É importante referir que o critério de validação da correspondência entre curvas traduzido pela 

equação (4.1) poderia ter sido mais restritivo, que os resultados obtidos não seriam muito 

afetados. A título de exemplo, foi considerado um valor limite de aceitabilidade de 10% do maior 
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raio da curva para os anos em análise aplicado nas Linhas do Norte, Leixões e Sintra e apenas 

na primeira se verificaram duas curvas com carril UIC54, anteriormente validadas, que deixavam 

de respeitar a condição imposta. Contudo estas curvas não pertencem ao troço da Linha do 

Norte com carril UIC54 analisado com mais detalhe no presente Capítulo. 

Assim, a Linha do Norte é a que possui um maior número de dados para analisar, tanto para o 

carril UIC54 como para o carril UIC60, sendo a única na qual foi possível avaliar a evolução 

anual, com dados relativos a todos os anos em estudo, dos parâmetros estudados. 

Desta forma, foi efetuada uma análise comparativa dos desgastes vertical e lateral em diferentes 

troços com os dois tipos de carril, tanto em curva (para as filas alta e baixa) como em alinhamento 

reto (para os carris esquerdo e direito), para a totalidade dos anos em estudo. Nesta análise foi 

possível verificar uma certa incongruência nos resultados obtidos, tanto para o desgaste vertical 

como para o desgaste lateral, observando-se no entanto um período entre 2007 e 2009, após a 

manutenção efetuada no equipamento de inspeção, em que se verificaram tendências evolutivas 

coerentes no desgaste vertical, o mesmo não sucedendo para o desgaste lateral. Através destas 

tendências foi possível concluir que as taxas de desgaste vertical das curvas com carril UIC54 

são superiores às das relativas ao carril UIC60. Verificou-se igualmente um maior desgaste em 

termos absolutos das primeiras relativamente às segundas, o que estará relacionado com o facto 

dos troços com carril UIC60 terem sido renovados antes do período em estudo, apresentando os 

respetivos carris menos anos de uso. 

Apesar de se verificar que os desgastes nas curvas estudadas são mais homogéneos nas que 

possuem carril UIC60, foi possível verificar que, para ambos os tipos de carril, o desgaste vertical 

é, nos troços analisados, idêntico em curva (tanto na fila alta como na fila baixa) e em 

alinhamento reto (nos carris esquerdo e direito), o que leva a concluir que o traçado não tem 

grande influência na evolução deste parâmetro. Ao invés, o mesmo não sucede com o desgaste 

lateral. Neste parâmetro, para ambos os tipos de carril, o desgaste verificado na fila alta é muito 

superior ao da fila baixa. Esta diferença de desgaste lateral em ambas as filas em curva deve-se 

ao facto de existir um contacto constante entre os verdugos dos rodados dos veículos com o 

carril da fila alta, obrigando a um desgaste acentuado. Em alinhamento reto este contacto 

constante não se verifica uma vez que há uma folga lateral entre os verdugos e a face interior 

dos carris, o que explica o facto do desgaste lateral nos carris dos alinhamentos retos ser 

idêntico, sendo no entanto inferior ao verificado no carril da fila alta das curvas. 

Depois da análise de alguns troços da Linha do Norte foram analisadas as Linhas de Leixões e 

de Sintra uma vez que foram aquelas em que se verificou um maior número de resultados 

coerentes. Assim, foram analisados os três parâmetros referidos em ambas as filas das curvas 

tendo-se obtido as taxas de desgaste por tráfego médio anual acumulado entre as medições. 

É importante salientar que na Linha de Leixões a categoria de curvas com raio inferior a 300 m 

é representativa, enquanto que na Linha de Sintra apenas uma curva pertence a esta categoria, 

pelo que a categoria com raios menores mais representativa é a aquela em que estes assumem 
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valores compreendidos entre 300 e 500 m. Assim, relativamente às taxas de desgaste vertical, 

é possível concluir que nas curvas com menor raio da Linha de Sintra há uma diferença 

considerável entre as taxas deste parâmetro nas duas filas, verificando-se um desgaste vertical 

muito maior na fila baixa. Este facto é explicado pelo excesso de escala das curvas com menor 

raio desta linha, que pode ser comprovado através da consulta do anexo D, que leva a uma 

distribuição heterogénea do peso dos veículos sobre os carris. Ao invés, na Linha de Leixões, 

que é uma linha maioritariamente dedicada ao tráfego de mercadorias, a diferença entre as taxas 

de desgaste vertical nas duas filas das curvas é pouco significativa, o que leva a concluir que a 

distribuição do peso dos veículos sobre os carris é mais homogénea, e as escalas das curvas 

são adequadas. No mesmo anexo é possível verificar o melhor ajustamento entre os raios e as 

escalas das curvas da Linha de Leixões, em comparação com o obtido para a Linha de Sintra. 

Os resultados obtidos demonstram que as taxas de desgaste vertical verificadas na Linha de 

Leixões são superiores às da Linha de Sintra, no entanto, é importante salientar que o tráfego 

anual obtido para a Linha de Leixões é cerca de metade do obtido para a Linha de Sintra, o que 

leva a que este fator tenha uma determinada influência nos resultados obtidos. Apesar da 

diferença verificada, os valores obtidos, sobretudo os da Linha de Sintra, estão em concordância 

com os verificados num estudo idêntico efetuado no âmbito do projeto INNOTRACK 

(INNOTRACK, 2009). 

Em relação ao desgaste lateral, que apenas foi estudado na fila alta das curvas pelos motivos já 

explicitados, verificou-se que em ambas as Linhas as taxas de desgaste são decrescentes à 

medida que os raios das categorias de curvas são maiores, verificando-se valores médios 

superiores para todas as categorias na Linha de Leixões, comparativamente com os da Linha de 

Sintra. Este facto vem comprovar que na Linha de Sintra a fila alta das curvas não apresenta um 

desgaste lateral significativo. 

O último parâmetro analisado foi a percentagem de cabeça perdida. Os resultados obtidos 

indicaram, à semelhança do que se verificou para o desgaste lateral, que em ambas as filas das 

curvas analisadas da Linha de Sintra e na fila alta da Linha de Leixões, as taxas da percentagem 

de cabeça perdida são decrescentes à medida que as categorias de curvas apresentam raios 

maiores. Além disso, verificou-se que as taxas da Linha de Leixões são superiores às da Linha 

de Sintra, estando este facto relacionado uma vez mais com o tráfego acumulado de cada uma 

das linhas. Apesar de na Linha de Sintra se verificar que as médias das taxas na fila baixa (3,90 

a 1,99 %/100MGT) são inferiores às da fila alta (4,59 a 3,02 %/100MGT), devido à influência do 

desgaste vertical no primeiro caso e do desgaste lateral no segundo, através da visualização das 

Figuras D.10 e D.11 do Anexo D é possível verificar que as curvas com excesso de escala 

apresentam por norma taxas superiores para a fila baixa, em comparação com as da fila alta.  

A análise dos erros associados às medições demonstrou que a média destes relativa ao 

desgaste vertical em curva para ambas as filas é igual à resolução do equipamento de inspeção 

(0,1 mm), apesar de se verificar uma dispersão considerável nos resultados obtidos, enquanto 

que nos alinhamentos retos o erro associado era superior a 0,1 mm, situando-se nos 0,24/0,25 
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mm. Relativamente à análise do erro associado ao desgaste lateral em curva verificou-se que 

este é muito superior à resolução do equipamento na fila alta, alcançando valores em torno dos 

0,5 mm, enquanto que, devido aos próprios resultados obtidos, na fila baixa o erro associado é 

muito próximo de zero. Em alinhamento reto o erro obtido era igualmente superior à resolução 

do equipamento, porém, era inferior ao obtido na fila alta das curvas. 

Após este estudo verificou-se que as incongruências obtidas não poderiam ser apenas 

explicadas pela resolução do equipamento de inspeção, pelo que se optou por fazer uma análise 

à calibração do mesmo, através da comparação dos resultados obtidos para uma das vias da 

Linha de Sintra, com os obtidos através de um acerto manual dos perfis transversais dos carris. 

Os resultados obtidos demonstraram que relativamente ao desgaste vertical para ambas as filas 

os valores médios das taxas de desgaste eram superiores em cerca de 0,1 mm/ano em 

comparação com os dos dados fornecidos, ao passo que os relativos ao desgaste lateral na fila 

alta, com uma menor percentagem de resultados coerentes, eram em média inferiores aos 

obtidos sem acerto. Assim, é possível concluir que o acerto manual dos perfis permite uma 

adequação maior dos perfis medidos aos carris padrão para posterior cálculo dos parâmetros de 

desgaste, no entanto, os resultados obtidos não melhoraram significativamente em termos de 

número de casos coerentes relativamente aos primeiros. Desta forma, o problema relacionado 

com a calibração do perfilómetro de carril não pode ser completamente resolvido com o acerto 

manual, pelo que estará diretamente associado ao traçado transversal dos perfis que interfere 

nas respetivas medidas, aquando das inspeções efetuadas, não transmitindo com precisão 

elevada as reais dimensões do carril. 
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5 – PRESENÇA DE DEFEITOS NO CARRIL: CASO DE ESTUDO DA REDE 

FERROVIÁRIA PORTUGUESA 
 

5.1 – Metodologia 

 

No presente capítulo efetua-se o estudo dos defeitos presentes nos carris para toda a RFP. Tal 

como foi referido anteriormente, a deteção dos defeitos é efetuada através do recurso a 

inspeções ultra-sónicas realizadas ao longo das linhas. Este tipo de inspeções permite a 

identificação de defeitos pontuais nos carris, sendo possível caraterizar cada um dos defeitos de 

acordo com os seguintes parâmetros: 

 Linha e troço em que se insere; 

 Via (VA, VD, VU, VAL, VAR, VDL, VDR); 

 P.K. (em km); 

 Fila (Esquerda ou Direita); 

 Data de deteção; 

 Tipo de carril (ver Figura 5.4); 

 Ano de fabrico do carril; 

 Tipo de alinhamento (ver Figura 5.2); 

 Tipo de armamento (ver Figura 5.3); 

 Tipo de defeito (ver chave da Figura 5.1); 

 Comprimento afetado do defeito; 

 Tipo de medida de abordagem (ver Quadro 5.2). 

Foram analisados os registos de 2000 a 2012 tendo-se efetuado uma análise global relativa a 

todos os defeitos da rede com vista à verificação da prevalência de cada tipo de defeito em 

termos absolutos e em função do tipo de carril, de alinhamento, de armamento e de medida de 

abordagem. Além desta caraterização foi igualmente estudada a evolução do número de defeitos 

total e de registos novos por quilómetro ao longo dos anos analisados e foi efetuada uma 

comparação dos resultados obtidos com os registos de outras administrações ferroviárias. 

Após esta análise foi efetuado um estudo relativo a cada uma das linhas da RFP tendo em conta 

o número de registos novos e totais por quilómetro no período estudado. De acordo com este 

estudo foram analisadas com mais detalhe as linhas mais representativas, através da 

caraterização do número de registos novos e evoluções para a totalidade dos defeitos e para os 

mais representativos por inspeção e da identificação do número de registos por tipo de medida 

de abordagem em função do P.K. e da inspeção/ano em que foram detetados. 
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5.2 – Análise Global 

5.2.1 – Análise dos Registos por Tipo de Defeito, Alinhamento, Armamento e 

Carril 

 

Numa primeira análise global procurou-se verificar a percentagem de registos de cada tipo de 

defeito em toda a RFP no período estudado (2000 a 2012). Assim, o Quadro 5.1 contém a 

designação e a respetiva chave de cada tipo de defeito, e a Figura 5.2 contém a distribuição de 

registos de cada tipo de defeito.  

Quadro 5.1 – Chave e designação dos tipos de defeitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da análise da Figura 5.1 é possível verificar que as “Fissuras Transversais em Soldadura 

Aluminotérmica” (FTSA) são responsáveis por 31% do total de ocorrências, que juntamente com 

as “Fissuras Verticais Longitudinais” (FVL), “Fissuras Horizontais” (FH), “Squats” (S) e “Fissuras 

Transversais” (FT) representam cerca de 75% no número total de registos da RFP. 

Chave Designação Chave Designação 

FTSA 
Fissura Transversal  
Soldadura Aluminotérmica 

FE Fissura em Estrela 

FVL Fissura Vertical Longitudinal MP Marca de Patinhagem 

FH Fissura Horizontal FTSR Fissura Transversal Soldadura Recarga 

S Squat FHSA Fissura Horizontal Soldadura Aluminotérmica 

FT Fissura Transversal PFH Patinhagem com Fissura Horizontal 

ESR Escamação Soldadura Recarga  GT Goteira ou Sulcos 

PFT Patinhagem com Fissura Transversal SD Sem Defeitos 

OD Outros Defeitos FTSE Fissura Transversal Soldadura Elétrica  

E Escamação Es Esmagamento 

FH&FT Fis. Horizontal + Fis. Transversal N Nódulo 

FTSA
31%

FVL
23%

FH
9%

S
6%

FT
6%

ESR
6%

PFT
5%

OD
4%

E
3%

FH&FT
2%

Figura 5.1 – Distribuição em percentagem do número de 
registos totais dos vários tipos de defeito da RFP 
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As Figuras 5.2 e 5.3 dizem respeito à distribuição de cada tipo de defeito por tipo de alinhamento 

e de armamento. 

 

De acordo com a Figura 5.2, verifica-se que há uma prevalência de defeitos em reta (57% do 

total) em comparação com os verificados em curva (40%). A distribuição de registos em ambos 

os tipos de alinhamentos é muito semelhante à distribuição verificada para a totalidade dos 

defeitos apresentados na Figura 5.1. Relativamente à Figura 5.3, é possível comprovar, tal como 

seria de esperar, a prevalência de FTSA (ver chave do Quadro 5.1) em barra longa soldada, 

verificando-se igualmente que o número de defeitos neste tipo de armamento (66% do total) é 

mais do dobro do observado em barra curta (31%). 

A Figura 5.4 diz respeito à distribuição de cada tipo de defeito por tipo de carril. Através da análise 

desta é possível observar que a grande maioria dos defeitos (cerca de 64%) estão presentes em 

carril de 54kg/m. É importante referir que, através de uma análise cuidada dos dados, se verifica 

que os tipos de defeitos aos quais não está definido um tipo de carril, caraterizados por “ND”, 

são relativos aos anos de 2011 e 2012 (tal como sucede para os tipos de alinhamento e de 

armamento). No entanto, é possível comprovar que a grande maioria destes referem-se a 

registos relativos a evoluções de defeitos que em inspeções anteriores ou posteriores estão 

associados ao carril 54. Assim, e uma vez que a RFP é constituída maioritariamente por carris 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Reta

Curva

Não Definido

FTSA FVL FH S FT ESR PFT OD E FH&FT

FE MP FTSR FHSA PFH GT SD FTSE Es N

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Barra Longa Soldada

Barra Curta

Não Definido

FTSA FVL FH S FT ESR PFT OD E FH&FT

FE MP FTSR FHSA PFH GT SD FTSE Es N

Figura 5.2 – Distribuição dos registos de cada tipo de defeito por cada tipo de alinhamento 

Figura 5.3 – Distribuição dos registos de cada tipo de defeito por cada tipo de armamento 
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UIC54 e UIC60, verifica-se que a percentagem de ocorrências de defeitos no carril mais pesado 

é diminuta. 

 

5.2.2 – Análise dos Registos por Tipo de Medida de Abordagem 
 

Tal como foi referido no início do presente capítulo, está associado a cada registo um tipo de 

medida de abordagem, que é classificado como “Vigiar com menor Periodicidade”, “Vigiar com 

maior Periodicidade”, “Retirar” e “Retirar Urgente”. 

É importante referir que a medida de abordagem “Vigiar c/ menor Periodicidade” apenas tem 

registos em 2011 e 2012. Este facto deveu-se à alteração do equipamento de deteção de defeitos 

levada a cabo pela REFER em 2011. A partir desta data verificou-se um aumento considerável 

do número de defeitos detetados que, em parte, pode ser explicado pela deteção de novos tipos 

de defeitos que antes de 2011 não eram considerados. Os novos tipos de defeitos detetados 

são: “Squat” (S), “Escamação Soldadura Recarga” (ESR), “Escamação” (E), “Marca de 

Patinhagem” (MP), “Fissura Transversal Soldadura Recarga” (FTSR), “Fissura Transversal 

Soldadura Elétrica” (FTSE), “Esmagamento” (Es) e “Nódulo” (N), que totalizam cerca de 18% dos 

registos totais obtidos ao longo dos anos em análise. 
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A Figura 5.5 contém a probabilidade de cada tipo de defeito ser caraterizado por um dos quatro 

tipos de medidas de abordagem na primeira deteção. 

 

A partir da análise da Figura 5.5 é possível ter uma métrica da gravidade de cada um dos tipos 

de defeito aquando da primeira deteção. Assim, o defeito “Fissura em Estrela” é o que tem a 

probabilidade mais elevada de ter de ser intervencionado logo na primeira deteção, verificando-

se que há uma probabilidade de cerca de 90% do primeiro registo ser de “Retirar” ou de “Retirar 

Urgente”. Além deste, e visto que os defeitos mais representativos da RFP se encontram no fim 

da Figura 5.5, também as “Fissuras Horizontais”, as “Fissuras Transversais” e as “Fissuras 

Verticais Longitudinais” apresentam probabilidades consideráveis de 20 a 35% de serem 

classificadas como “Retirar” ou “Retirar Urgente” na primeira deteção. As “Fissuras Transversais 

em Soldadura Aluminotérmica”, sendo o tipo de defeito mais comum de toda a rede, apresentam 

uma probabilidade muito baixa de terem de ser retiradas logo na primeira deteção. 

Considerando-se que o primeiro tipo de medida de abordagem que requer intervenção é a 

designada por “Retirar”, uma vez que “Retirar Urgente” é já um tipo de medida que tem um grande 

risco de rotura do carril associado, é importante verificar a distribuição destes registos ao longo 

do período analisado. Assim, a Figura 5.6 contém a distribuição dos registos classificados como 

“Retirar” que resultam tanto de registos novos, como de evoluções de medidas de abordagem 

menos gravosas. É importante referir que se considera como registo novo uma ocorrência de um 

determinado tipo de defeito num determinado P.K. que não tenha sido detetado numa das 

inspeções efetuadas anteriormente. Nesta figura não foram considerados os registos que 

resultam de evoluções já classificadas com o mesmo tipo de medida de abordagem. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ESR

PFT
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FTSR
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FTSE
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N

Vigiar c/ menor periodicidade Vigiar c/ maior periodicidade Retirar Retirar Urgente

Figura 5.5 – Probabilidade de cada tipo de defeito ser caraterizado por cada um dos tipos de medida de 
abordagem na primeira deteção 
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Após a análise dos resultados obtidos, é possível verificar a prevalência de registos “Retirar” logo 

na primeira deteção, sendo preferível que tal não sucedesse, uma vez que é importante detetar 

os vários tipos de defeito numa fase inicial do seu desenvolvimento, para que se proceda ao seu 

acompanhamento e mais tarde, numa fase em que o risco de rotura do carril ainda não é 

acentuado, à sua remoção. 

 

5.2.3 – Análise do Número de Registos ao Longo do Tempo 
 

Além do estudo da variação dos diferentes tipos de medidas de abordagem ao longo dos anos é 

igualmente relevante analisar esta variação tendo em conta o número de registos novos que 

foram sendo detetados ao longo do período estudado. Assim, a Figura 5.7 traduz a distribuição 

do total de registos novos e de registos totais por quilómetro de via e por ano. 

É possível verificar nesta figura que nos três primeiros anos em análise (2000, 2001 e 2002) a 

grande maioria das deteções diz respeito a defeitos detetados pela primeira vez enquanto que 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13

"Retirar" novo

"Retirar" evolução

Figura 5.6 – Distribuição dos primeiros registos classificados como “Retirar” para cada defeito por inspeção 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Registos totais por km Registos totais de novos tipos de defeitos por km

Registos novos por km Registos novos de novos tipos de defeitos por km
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nos anos seguintes prevalecem as evoluções de defeitos anteriormente detetados, não sendo 

possível identificar tendências válidas tanto nos registos novos como nos registos totais por 

quilómetro. Verifica-se apenas que o número de registos totais é globalmente superior a partir 

de 2007 possivelmente devido ao aumento do número de inspeções, não se verificando um 

aumento do número de registos novos proporcional ao aumento dos primeiros. Como foi referido 

anteriormente, em 2011 foi alterado o equipamento de deteção de defeitos, tendo-se passado a 

detetar novos tipos de defeito, razão pela qual estão destacados na Figura 5.7 os seus respetivos 

registos de 2011 e 2012. 

 

5.2.4 – Comparação dos Registos Verificados com os Registos de Outras 

Administrações Ferroviárias 
 

Pretende-se com o presente subcapítulo efetuar uma comparação dos registos verificados na 

RFP com os registos de outras administrações ferroviárias de todo o mundo. Assim, foram 

analisados os resultados apresentados em (Sawley & Reiff, 2000) efetuado para a RailTrack, e 

comparados com os resultados obtidos na presente dissertação.  

É importante referir que algumas administrações adotam diferentes designações para o mesmo 

tipo de defeito, uma vez que cada uma tem a sua nomenclatura e o seu sistema de deteção de 

defeitos, além de possuírem diferentes sistemas de recolha de dados, pelo que há por vezes 

alguma dificuldade em analisar os resultados do mesmo tipo de defeito de diferentes redes 

ferroviárias. Além disso, as administrações usam diferentes definições para defeitos e roturas de 

carril, o que pode levar a um certo enviesamento na precisão dos resultados obtidos. Ainda 

assim, é possível ter uma indicação dos tipos de defeitos mais frequentes nas diferentes redes, 

bem como das taxas de defeitos removidos por quilómetro verificadas ao longo dos anos. 

O Quadro 5.2 contém as percentagens dos quatro tipos de defeitos mais comuns para as 

diferentes redes ou linhas ferroviárias analisadas. 

Quadro 5.2 – Percentagens dos tipos de defeitos mais comuns das diversas redes ferroviárias analisadas 
(adaptado de Sawley & Reiff, 2000) 

Administração 

Ferroviária 

Percentagem dos tipos de defeitos mais comuns 

 

Primeiro Segundo Terceiro Quarto 

RailTrack 

(Reino Unido) 

(1999) 

 

Squats 

(21,7%) 

 

Fissura vertical / 

transversal (20,1%) 

Fissura horizontal / 

longitudinal (12,5%) 

Buracos para 

aparafusamento 

(9,6%) 

SNCF (França) 

(1999) 

 

Squats  

(23,4%) 

 

Fadiga interna 

(11,5%) 

Shells 

(8,4%) 

Soldaduras 

aluminotérmicas 

(4,7%) 

HSPC4 

(1999) 

Soldaduras 

aluminotérmicas 

(31,5%) 

Rodado abrasado 

(17,2%) 

Fissura horizontal 

na alma (13,3%) 

Buracos para 

aparafusamento 

(11,3%) 

                                                           
4 Corredor de alta velocidade da rede ferroviária Norte Americana 



84 

 

Administração 

Ferroviária 

Percentagem dos tipos de defeitos mais comuns 

 

Primeiro Segundo Terceiro Quarto 

NS (Holanda) 

(1997) 

Juntas isoladas 

(59,4%) 

Defeitos 

transversais (18%) 

Soldaduras 

aluminotérmicas 

(15,0%) 

Shells, head checks 

(5,2%) 

EJR  

(Japão) 

Sheels e squats 

(63,9%) 

Falha na cabeça 

(15,8%) 

Fissuras 

transversais (6,7%) 

Fraturas nas pontas 

dos carris (6,1%) 

DB (Alemanha) 

(1996) 

Soldadura 

aluminotérmica 

(29%) 

Fratura repentina 

(18%) 

Shells, head checks 

(16%) 

Juntas elétricas 

(4%) 

Banverket (Suécia) 

(1998) 

Fissura transversal 

(55,1%) 

Junta soldada 

(32,7%) 

Defeito horizontal 

(6,1%) 

Fissura vertical  

(2%) 

Spoornet  

(África do Sul) 

Juntas 

aluminotérmicas 

(59,2%) 

Outras juntas 

(17,7%) 

Fissura horizontal 

na cabeça / alma 

(16,1%) 

Fissura transversal 

na cabeça do carril 

(7,1%) 

HH15 

(1999) 

Fissura vertical na 

cabeça (34,7%) 

Juntas 

aluminotérmicas 

(20,3%) 

Fratura reduzida 

(13,1%) 

Buracos para 

aparafusamento 

(12,2%) 

HH26 

(1999) 

Defeitos 

transversais  

(23,6%) 

Juntas 

aluminotérmicas 

(15,5%) 

Rodado abrasado 

(13,2%) 

Shells  

(9,6%) 

REFER (2000 a 

2012) 

Fissura Transversal 

em Soldadura 

Aluminotérmica 

(31,1%) 

Fissura Vertical 

Longitudinal 

(22,6%) 

Fissura Horizontal 

(9,4%) 

Squats  

(6,5%) 

 

Através da análise dos resultados do Quadro 5.2 é possível verificar que, apesar das diferentes 

nomenclaturas adotadas, os tipos de defeitos mais frequentes para todas as administrações 

ferroviárias estudadas são praticamente comuns a todas elas, diferindo apenas na 

representatividade de cada um dos defeitos. Assim, os defeitos derivados da fadiga de contacto 

(Squats, Shells e Head Checks), a par dos defeitos em soldadura aluminotérmica e das fissuras 

transversais são os tipos de defeito mais representativos das redes estudadas, incluindo a 

portuguesa. Além desta análise é igualmente possível efetuar uma comparação entre os registos 

do número de defeitos removidos por quilómetro de via de acordo com os dados que foi possível 

recolher, que estão apresentados na Figura 5.8. 

                                                           
5 Linha 1 de tráfego pesado da rede ferroviária Norte Americana 
6 Linha 2 de tráfego pesado da rede ferroviária Norte Americana 
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Figura 5.8 – Comparação dos registos de defeitos removidos de diferentes redes ou linhas ferroviárias de 
todo o mundo (adaptado de Sawley & Reiff, 2000) 
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Uma vez que os dados das diferentes administrações ferroviárias que foi possível recolher estão 

presentes num relatório datado de 2000, apenas foi possível apresentar os respetivos registos 

até este ano, sendo os relativos à RFP posteriores a esta data. 

É importante salientar que se considera que as taxas obtidas para a RFP se reportam ao número 

total de defeitos classificados como “Retirar” ou “Retirar Urgente” para cada ano, uma vez que 

não é possível saber com exatidão qual o número de defeitos efetivamente removidos da rede. 

De acordo com a análise da Figura 5.8 é possível verificar que, apesar das variações verificadas 

ao longo dos anos, as linhas dedicadas ao tráfego pesado (HH1 e HH2), a par da SNCF (França), 

apresentam as taxas mais elevadas de defeitos removidos por quilómetro. Ao invés, a NS 

(Holanda), a DB (Alemanha) e a REFER (Portugal) são as que apresentam taxas mais reduzidas, 

verificando-se inclusivamente que a RFP é a que apresenta taxas menores de defeitos que neste 

caso concreto implicam remoção por quilómetro. 

As discrepâncias verificadas podem ser, em parte, justificadas pelas diferentes condições de 

operação das diversas redes ferroviárias analisadas, destacando-se os diferentes tipos de 

tráfego, o tráfego acumulado e a carga por eixo a que estão sujeitas, bem como outros fatores 

como o tipo e a idade do carril que têm igualmente uma influência significativa no aparecimento 

e propagação de defeitos. 

5.3 – Análise das Linhas mais Representativas da RFP 

 

Após uma análise global dos registos de defeitos presentes em toda a extensão da RFP, é 

igualmente importante analisar os registos para cada uma das linhas que a compõem. Assim, 

são apresentadas nas Figuras 5.9 e 5.10 as taxas por quilómetro e os registos novos e totais 

verificados em cada linha da RFP em que foi detetado pelo menos um registo no período 

analisado. 
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Figura 5.9 – Taxas de registos novos por quilómetro e número total de registos novos para cada uma das 
linhas da RFP 
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Nas Figuras 5.9 e 5.10 estão destacadas a cinzento as linhas globalmente mais representativas 

da RFP tendo em conta os parâmetros analisados uma vez que:  

 A Linha do Norte (representada pelo número 8) é a linha que apresenta um maior número 

de registos novos (1776) e de registos totais (3376) de toda a rede, apresentando 

igualmente taxas de registos por quilómetro acima da média de todas as linhas; 

 A Linha de Vendas Novas (33) é a linha em que se verifica uma maior taxa de registos 

novos por quilómetro (10,91 registos novos/km) e a segunda com uma maior taxa de 

registos totais por quilómetro (13,55 registos/km). Além disso é a segunda linha com 

mais registos novos totais (757), logo a seguir à Linha do Norte;  

 O Ramal de Cáceres (26) é a linha que apresenta maior taxa de registos totais por 

quilómetro (17,93 registos/km), sendo a segunda que apresenta um maior número de 

registos totais (1460), a seguir à Linha do Norte; 

 A Linha de Cascais (32) apresenta a segunda maior taxa de registos novos por 

quilómetro (3,84 registos novos/km) e a terceira maior taxa de registos totais por 

quilómetro (6,57 registos/km); 

 A Linha da Beira Alta (20) é a segunda linha da Rede Principal (a seguir à Linha do Norte) 

que apresenta um maior número de registos totais (685) e é a terceira (igualmente da 

rede principal) que apresenta maiores taxas de registos novos e totais por km (1,86 e 

3,38 respetivamente), atrás das Linhas do Norte e de Cascais. 

 Além destas linhas, apesar de não serem analisadas com mais detalhe, salientam-se também: 

 A Linha da Beira Baixa (25) que apresenta um dos maiores números de registos novos 

(470) e de registos totais (805) de toda a rede, no entanto, verifica-se que um número 

considerável destes defeitos (198 registos novos e 301 registos totais) estão situados no 

troço entre a Covilhã e a Guarda que não pertence ao atual diretório de rede da REFER, 

estando estes defeitos em termos totais presentes em carril 30 (147 registos), 36 (31 

registos), 40-Americano (44 registos), 40-Norte (6 registos) e 40-Oeste (73 registos); 
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Figura 5.10 – Taxas de registos por quilómetro e número total de registos para cada uma das 

linhas da RFP 
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  A Linha de Leste (27) que possui um número elevado de registos totais (678), dos quais 

241 são registos novos, pelo que apresenta resultados parecidos aos do Ramal de 

Cáceres, com a maioria dos registos a resultarem de evoluções de defeitos detetados 

nos primeiros anos em análise, que apresentam reduzidas evoluções em termos das 

medidas de abordagem; 

 A Linha do Sul (37) que apresenta um total de 634 registos totais, dos quais 439 são 

relativos a registos novos. Esta Linha apresenta muitos troços em que foi renovada 

durante o período em estudo, razão pela qual a maioria dos registos novos (234) são 

relativos a 2012, dos quais 187 referem-se a tipos de defeitos que apenas começaram a 

ser detetados em 2011; 

 O Ramal de Neves Corvo (79) pela presença considerável de registos novos e totais por 

quilómetro, dada a extensão do ramal de cerca de 30 km, e a Linha de Cintura (29) e 

Concordâncias de Águas Moura (54), Bombel (55) e Sete Rios (57) também pelas taxas 

de registos por km, apesar das reduzidas extensões que possuem. 

 Desta forma, são analisadas nos subcapítulos seguintes cada uma das linhas mais 

representativas da RFP mencionadas na página anterior. 

5.3.1 – Análise da Presença de Defeitos na Linha do Norte 
 

Tal como foi referido anteriormente, verificaram-se no período analisado na Linha do Norte 3376 

registos, dos quais 1776 são relativos a registos novos. A Figura 5.11 contém a disposição de 

todos estes registos em função da sua localização, disposta em ordenada (P.K.), e da inspeção 

da respetiva deteção, em abcissa. 
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Figura 5.11 – Distribuição dos registos de defeitos da Linha do Norte em função da localização e da data 
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A partir da análise da figura anterior é possível verificar que, no período analisado, os primeiros 

registos (novos) de toda a extensão da linha são relativos a 2000 para, sensivelmente, os 

primeiros 100 km de linha, e a 2001 para os restantes. No final de 2001 foi novamente 

inspecionado o troço inicial da Linha, e é nestas datas que surgem os primeiros registos das 

evoluções dos defeitos já detetados anteriormente. A partir destes anos verifica-se que há 

determinados troços da linha em que deixam de se registar defeitos. Isto ocorre devido a 

intervenções pontuais ou renovações da via que foram sendo efetuadas ao longo do período 

estudado, sendo que, no que ao carril diz respeito, as renovações traduzem-se pela troca de 

carril UIC54 por carril UIC60. A título de exemplo, no início de 2000 a extensão de troços com 

carril UIC60 era de 102,4 km na VA e de 101,2 km na VD. No final de 2009, a extensão de troços 

com carril UIC60 passou a 206,4 km na VA e 209 km na VD, repercutindo-se esta alteração na 

erradicação de registos nos troços em que o carril foi trocado. Entre o P.K. 70 e o P.K. 105 

registou-se uma renovação de carris ao longo de 2010, na qual se verificou a remoção dos 

defeitos presentes neste troço. Nesta renovação foram colocados novos carris UIC54. Convém 

igualmente salientar que em 2007 se verificou um aumento nos registos obtidos, especialmente 

de evoluções, devido ao aumento do número de inspeções efetuadas neste ano. Nos últimos 

anos em análise (2011 e 2012) verifica-se o surgimento de uma grande quantidade de registos 

novos em toda a extensão da linha. Este facto deve-se, tal como foi referido anteriormente, à 

troca do equipamento de deteção de defeitos. 

Além desta análise é igualmente importante destacar qual o tipo de medida de abordagem que 

está associada a cada registo. Desta forma, apresentam-se na Figura 5.12 as distribuições dos 

registos classificados como “Retirar” logo na primeira deteção e a dos que resultam da evolução 

das medidas de abordagem menos graves, como “Vigiar com menor Periodicidade” ou “Vigiar 

com maior Periodicidade”, em função da respetiva localização e data de deteção. 

 

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que o número de defeitos classificados como 

“Retirar” logo na primeira deteção tem vindo globalmente a decrescer, fruto provavelmente do 
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Figura 5.12 – Distribuição dos registos “Retirar” na Linha do Norte 
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processo de renovação das vias que foi decorrendo ao longo do período em análise. Além disso, 

nos anos de 2008, 2009 e 2010, o número de registos classificados como “Retirar” que resultam 

da evolução de registos anteriormente detetados é superior ao número de registos novos com a 

mesma classificação. No entanto, verifica-se que, embora com resultados menos discrepantes 

relativamente aos resultados obtidos para a totalidade da RFP, o número total de registos novos 

classificados como “Retirar” da Linha do Norte é superior ao do número de defeitos já detetados 

que resultam de evoluções de medidas de abordagem menos graves. 

É possível consultar no Anexo E a distribuição de todos os registos e dos registos verificados em 

cada um dos tipos de carril da Linha do Norte (UIC54 e UIC60) para cada uma das medidas de 

abordagem, em função da localização e do ano de deteção. Os resultados demonstram que a 

grande maioria dos registos estão presentes em carril UIC54 (troços não renovados), e são 

relativos a tipos de medida de abordagem menos gravosas, como “Vigiar com menor 

Periodicidade” e “Vigiar com maior Periodicidade”. 

Análise dos registos novos nos troços renovados e não renovados 

Devido à representatividade dos registos presentes na Linha do Norte, é possível efetuar uma 

comparação entre o número de registos presentes em troços renovados e não renovados bem 

como entre as respetivas taxas por quilómetro de via. Assim, as Figuras 5.13 e 5.14 dizem 

respeito ao número de registos novos em carril UIC54 (troços não renovados), e às taxas de 

registos novos por quilómetro de via não renovada por agrupamento temporal de inspeções. 
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Figura 5.13 – Distribuição do número de registos novos nos troços não renovados da Linha do Norte 
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De acordo com a Figura 5.14 é possível visualizar uma certa constância nas taxas de registos 

novos por quilómetro de via não renovada abaixo dos 0,5 registos novos/km, com exceção do 

último agrupamento, o qual apresenta valores muito elevados em comparação com os restantes 

devido à deteção de novos tipos de defeitos. 

Os tipos de defeitos mais representativos nos troços não renovados são as FTSA (“Fissuras 

Transversais em Soldadura Aluminotérmica”) e as FT (“Fissuras Transversais”). Apresentam-se 

nas Figuras 5.15 e 5.16 as respetivas distribuições das taxas de registos novos por quilómetro 

de via não renovada por agrupamento de inspeções. 

 

 

De acordo com as Figuras 5.15 e 5.16, é possível verificar uma ligeira descida nas taxas de 

registos novos de FTSA ao longo do período estudado, facto que poderá estar relacionado com 

a sucessiva melhoria da qualidade das soldaduras efetuadas. Relativamente às taxas de registos 

novos de FT verifica-se o contrário, ou seja, um aumento ainda que ténue destas ao longo do 

tempo. A grande maioria dos agrupamentos de inspeções revela taxas de registos novos por 

quilómetro abaixo dos 0,1 para ambos os tipos de defeitos, verificando-se uma vez mais um valor 

elevado em comparação com os restantes no último agrupamento de inspeções estudado. 

A análise que se segue centra-se nos troços renovados que possuem carril UIC60. 
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Figura 5.15 – Distribuição das taxas de registos novos de FTSA por quilómetro de via não renovada da 
Linha do Norte 
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Figura 5.16 – Distribuição das taxas de registos novos de FT por quilómetro de via não renovada da Linha 
do Norte 
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 Assim, as Figuras 5.17 e 5.18 contêm o número de registos novos em carril UIC60 (troços 

renovados) em função das datas das inspeções efetuadas e as respetivas taxas de registos 

novos por quilómetro de via renovada por agrupamento temporal de inspeções. 

 

As figuras anteriores indicam, como seria de esperar, a reduzida deteção de registos novos nos 

troços renovados, verificando-se em muitos anos a deteção de apenas um registo. Em 2011 e 

2012 verifica-se a deteção de mais registos novos, fruto, como já foi referido anteriormente, da 

mudança no equipamento de deteção de defeitos que possibilitou o registo de novos tipos de 

defeitos. Ainda assim, o tipo de defeito mais representativo tanto antes como depois desta 

mudança é a “Fissura Transversal em Soldadura Aluminotérmica”. 

5.3.2 – Análise da Presença de Defeitos na Linha da Beira Alta 
 

A Linha da Beira Alta é uma das linhas da RFP com mais representatividade em termos do 

número de registos de defeitos. Tal como foi referido anteriormente, esta linha possui 685 

registos dos quais 378 são relativos a registos novos. A Figura 5.19 apresenta a disposição dos 

registos em função da sua localização, disposta em ordenada (P.K.), e da inspeção da respetiva 

deteção, em abcissa. 
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Figura 5.17 – Distribuição do número de registos novos nos troços renovados da Linha do Norte 
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Figura 5.18 – Distribuição das taxas de registos novos por quilómetro de via renovada da Linha do Norte 
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Através da análise dos elementos apresentados, é possível verificar que a primeira inspeção de 

toda a linha data do final de 2001, altura em foram detetados 62 registos. Ao contrário da Linha 

do Norte, que é inspecionada pelo menos uma vez por ano, esta linha foi inspecionada de dois 

em dois anos até 2011, altura a partir da qual passou foi inspecionada anualmente, embora na 

última inspeção de 2012 se presuma que não o tenha sido integralmente, por não terem sido 

detetados registos, novos ou resultantes de evoluções, aproximadamente entre os P.K. 90 e 170. 

Assim, verificou-se que há uma deteção muito pouco significativa de registos novos a partir de 

2001 e até ao final de 2010, verificando-se contudo uma sucessiva redução destes ao longo 

deste período. As evoluções detetadas resultam igualmente das deteções efetuadas em 2001. 

A partir de 2011, verifica-se, uma vez mais, o aumento no número de deteções, sobretudo em 

2012, sendo que neste ano 47% dos registos novos são relativos a tipos de defeitos que antes 

não eram detetados. 

Os tipos de defeitos mais representativos da Linha da Beira Alta são: 

 Fissuras Transversais em Soldadura Aluminotérmica, com 132 registos novos totais, 

dos quais 98 são relativos a 2012; 

 Fissuras Verticais Longitudinais, com 56 registos novos totais, dos quais a grande 

maioria (39) foi detetada em 2001; 

 Squats, com 63 registos novos sendo 58 relativos a 2012. 

De todos os registos detetados na Linha da Beira Alta durante o período em análise, apenas 

9,5% (65) são relativos ao carril UIC60, sendo possível consultar no Anexo E a distribuição dos 

vários registos por ano para cada uma das medidas de abordagem e por cada tipo de carril. É 

importante salientar que a Linha da Beira Alta possui cerca de 148 km de extensão com carril 

UIC54 e 53 km com carril UIC60. 

A Figura 5.20 contém a distribuição dos registos classificados como “Retirar” em função da sua 

localização e data de deteção. 
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De acordo com esta figura há uma percentagem muito reduzida de registos classificados como 

“Retirar” na Linha da Beira Alta, os quais aparecem maioritariamente nos primeiros 20 km de via. 

Todos estes registos estão presentes em troços com carril UIC54. 

 5.3.3 – Análise da Presença de Defeitos no Ramal de Cáceres 
 

O Ramal de Cáceres é o constituinte da RFP com maior taxa de registos totais por quilómetro, 

apresentando 17,93 registos/km, e o segundo com maior número de registos totais (1460), logo 

a seguir à Linha do Norte. 

Assim, apresenta-se na Figura 5.21 a distribuição espacial (por P.K.) e temporal (por data de 

inspeção) do conjunto de registos novos e de registos relativos a defeitos anteriormente 

detetados. 

 

A partir da análise da Figura 5.21 verifica-se facilmente o porquê do Ramal de Cáceres ser a 

linha com maior taxa de registos totais por quilómetro. De facto, além de apresentar registos em 

toda a sua extensão, esta linha, apesar de pertencer à Rede Secundária, foi inspecionada 

anualmente a partir de 2002, com exceção de 2006, e em 2012 foi inspecionada duas vezes. 
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O tipo de defeito com mais registos é a “Fissura Vertical Longitudinal”, com 56 registos novos em 

2002, 53 em 2003 e 14 em 2005, distribuídos por toda a extensão do Ramal, mas com maior 

concentração entre os P.K. 180 e 200, tal como é possível observar através da consulta do Anexo 

E, segundo o qual a maioria dos registos está classificado como “Vigiar com maior 

Periodicidade”. Os registos relativos aos anos seguintes são maioritariamente constituídos por 

evoluções destes defeitos, que só muito pontualmente evoluem para medidas de abordagem 

mais gravosas, de acordo com o que é possível observar na Figura 5.22.  

 

5.3.4 – Análise da Presença de Defeitos na Linha de Cascais 
 

A Linha de Cascais é a segunda linha que apresenta maior número de registos novos por 

quilómetro e a terceira com mais registos totais por quilómetro. Além disso é uma linha que, ao 

contrário de todas as outras destacadas, possui um tráfego homogéneo por se tratar de uma 

linha urbana.  

Apresenta-se na Figura 5.23 a distribuição espácio-temporal do total de registos detetados na 

Linha de Cascais durante o período em análise. 

 

Dado que esta Linha possui uma extensão de 25,450 km, verifica-se a presença de registos ao 

longo de todo o seu comprimento, apesar de os mesmos prevalecerem nos primeiros 10 km da 

linha. As “Fissuras Transversais em Soldadura Aluminotérmica” são o tipo de defeito que mais 

registos possui nesta linha, com 27 registos novos em 2000, 22 em 2002, 12 em 2008, 5 em 
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2010, 11 em 2011 e 39 em 2012. Em 2012 destacam-se também os 37 registos novos de 

“Squats”. As evoluções verificadas são relativas quase na totalidade às FTSA referidas. 

A Figura 5.24 refere-se à distribuição dos registos classificados como “Retirar” presentes nesta 

linha. 

De acordo com o que é possível observar, há um reduzido número de registos novos e de 

evoluções de medidas menos gravosas classificadas como “Retirar”. No entanto, é importante 

referir que, como se pode observar no Anexo E referente à Linha de Cascais, houve a remoção 

de defeitos classificados como “Retirar” após 2000 (1 FTSA), 2002 (2 FTSA) e 2008 (1 FT) e 

classificados como “Retirar Urgente” após 2002 (1 FT).   

5.3.5 – Análise da Presença de Defeitos na Linha de Vendas Novas 

 

A Linha de Vendas Novas é a linha que apresenta uma maior taxa de registos novos por 

quilómetro (10,91 registos novos/km) de toda a RFP, sendo a segunda que apresenta maior 

número de registos novos (757) e taxa de registos totais por quilómetro (13,55 registos/km), atrás 

da Linha do Norte e do Ramal de Cáceres, respetivamente. A Figura 5.25 diz respeito a uma 

distribuição idêntica às apresentadas para todas as outras linhas destacadas. 

Apesar das elevadas taxas de registos por quilómetro, apenas foi feita uma inspeção à Linha 

anterior a 2007, relativa a 2000, na qual foram detetados apenas 14 registos novos (8 FTSA, 5 

FVL e 1 PFH). Apenas a partir de 2007, e sobretudo em 2011 foram detetados registos novos 

significativos, dos quais 81% neste último ano referem-se a tipos de defeitos que anteriormente 

não eram detetados, destacando-se as “Escamações em Soldadura Recarga” com 272 dos 475 
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registos novos de 2011. Em 2012 este tipo de defeito destaca-se igualmente com 116 registos 

novos. 

A Figura 5.26 contém a distribuição dos registos classificados como “Retirar” detetados na Linha 

de Vendas Novas. 

De acordo com o que é possível observar, apenas se verificam registos classificados como 

“Retirar” em 2011 e 2012, representando uma pequena parte do total de registos detetados 

nestes anos e verificando-se uma clara prevalência de registos novos relativos a este tipo de 

medida de abordagem. 

5.4 – Discussão dos Resultados 

 

Após a análise relativa à presença de defeitos na RFP é possível concluir que a grande maioria 

dos registos está presente em carril UIC54, verificando-se que apenas uma pequena 

percentagem é relativa ao carril UIC60. Verificou-se também a prevalência de registos em reta e 

em barra longa soldada. 

Além disso os resultados obtidos para os tipos de defeitos com mais registos da rede (FTSA, 

FVL, FH e S) são concordantes com os obtidos por outras administrações ferroviárias de todo o 

mundo. No entanto, verificou-se que a RFP é a rede onde se registou um menor número de 

defeitos que implicam remoção por quilómetro. Além das diferentes condições de operação já 

mencionadas e do tipo e idade do carril que cada rede possui, é importante salientar a 

importância da realização de inspeções em número suficiente por forma a que seja detetado o 

maior número de defeitos possível em fase precoce do seu desenvolvimento para que seja 

possível efetuar o respetivo acompanhamento até à fase que implica a sua remoção, antes do 

risco de rotura do carril se tornar demasiado elevado. Além disso, é igualmente importante 

efetuar o controlo da qualidade geométrica da via enquanto fator que permite a aceleração do 

processo de propagação de defeitos. 

Verificou-se também que há uma grande percentagem de registos novos, dentro dos registos 

classificados como “Retirar”. Este facto poderá indiciar que não houve um acompanhamento 

efetivo do desenvolvimento destes defeitos desde a fase inicial.  
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A mudança do equipamento de inspeção levada a cabo em 2011 veio permitir a deteção de 

novos tipos de defeitos, além de se verificar um aumento no número de registos dos tipos de 

defeitos já anteriormente detetados. Para isso terá contribuído a introdução de um novo tipo de 

medida de abordagem, designada por “Vigiar com menor Periodicidade”, o que é positivo uma 

vez que possibilita o acompanhamento de defeitos a partir de um estado mais precoce do seu 

desenvolvimento. 

 Relativamente às linhas mais representativas da RFP verificou-se que: 

1) As taxas de registos novos por quilómetro de via da Linha do Norte são superiores nos 

troços não renovados (com carril UIC54) em comparação com as dos troços renovados 

(com carril UIC60); 

2) Os tipos de defeitos mais representativos nos troços não renovados da Linha do Norte 

são as “Fissuras Transversais em Soldadura Aluminotérmica” e as “Fissuras 

Transversais”, enquanto que nos troços renovados são igualmente as primeiras; 

3) A Linha do Norte e o Ramal de Cáceres foram as linhas mais inspecionadas durante o 

período em análise, com uma ou mais inspeções por ano, verificando-se igualmente que 

a Linha de Vendas Novas foi inspecionada anualmente a partir de 2007. É este facto que 

faz com que estas duas últimas linhas referidas sejam as que apresentam maiores taxas 

de registos por quilómetro, uma vez que sobretudo no Ramal de Cáceres a maioria dos 

registos resulta de evoluções de tipos de defeitos, destacando-se as “Fissuras Verticais 

Longitudinais”, que não evoluem no tipo de medida de abordagem. Na Linha de Vendas 

Novas é a deteção de uma quantidade considerável de “Escamações em Soldadura 

Recarga” em 2011 e 2012 que faz com que esta apresente taxas elevadas de registos 

totais e novos por quilómetro; 

4) Todas as linhas destacadas apresentavam registos em praticamente toda a sua 

extensão, no entanto, apenas na Linha do Norte se verificaram registos significativos 

classificados como “Retirar”. 
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6 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

6.1 – Conclusões 

 

As administrações ferroviárias deparam-se atualmente com a necessidade das vias ferroviárias 

estarem preparadas para o aumento da produtividade e da eficiência associada ao transporte de 

pessoas e bens, traduzida pelo aumento da densidade do tráfego, da carga por eixo, da 

tonelagem acumulada e da velocidade de circulação. Estas alterações contribuem para a 

degradação dos componentes da via, em especial dos carris, uma vez que estes são os 

elementos que promovem a interação direta entre os veículos e a via. 

Assim, os mecanismos de degradação dos carris que podem levar à perda das suas 

propriedades ou, em caso extremo, à sua rotura, estão relacionados com o desgaste verificado 

na cabeça do carril e com o aparecimento, desenvolvimento e propagação de defeitos pontuais 

provocados pela interação roda-carril. Os processos de manutenção que têm como objetivo a 

minimização do impacto destes mecanismos de degradação dos carris na normal circulação dos 

veículos são: 

 O ataque de via, através do qual se pretende garantir a qualidade geométrica da via, 

fator que tem influência nos mecanismos de degradação referidos; 

 A lubrificação dos carris, enquanto forma de diminuir o desgaste experimentado por 

estes a fim de prolongar o seu ciclo de vida; 

 A esmerilagem, a qual tem como funções principais a remoção de fissuras presentes na 

superfície do carril e a alteração do perfil da cabeça do carril para uma forma que lhe 

garanta uma maior longevidade da vida útil. 

Na presente dissertação apresentaram-se alguns modelos e contribuições efetuadas ao longo 

dos últimos anos para o estudo da degradação do carril. A grande maioria destas contribuições 

é baseada no modelo proposto pela ORE, realizado em 1988 no âmbito do estudo do impacto 

do aumento da carga por eixo de 20 para 22,5 toneladas na degradação dos componentes da 

via, na sua qualidade geométrica e nos respetivos custos associados. Assim, os estudos 

efetuados nos anos seguintes centraram-se nesta temática, no entanto, devido à necessidade 

de melhorar a produtividade do sistema ferroviário, foram efetuados para cargas por eixo 

superiores à mencionada. Apenas os dois últimos modelos referidos, de Zhao et al (2006) e de 

Reddy e Chattopadhyay (2007) abordaram a otimização do ciclo de vida dos carris baseado na 

sua degradação, em função dos custos de renovação, manutenção e risco associado, sendo que 

este último modelo foi mais além e aborda com mais detalhe a variação dos custos em função 

da adoção de diferentes intervalos de esmerilagem, lubrificação e inspeção. 

Após esta abordagem efetuou-se o estudo da degradação do carril presente na Rede Ferroviária 

Portuguesa, através da análise da evolução do desgaste e da presença de defeitos no carril. A 

primeira análise demonstrou que: 
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 De entre as curvas analisadas, aquelas que possuem carril UIC60, sendo em menor 

número, apresentam mais resultados coerentes relativos à evolução dos parâmetros de 

desgaste, em comparação com as que possuem carril UIC54; 

 Apesar da incoerência global dos resultados obtidos, houve um período (2007 a 2009), 

após a manutenção efetuada no equipamento de inspeção em que os resultados obtidos 

na Linha do Norte são coerentes. Neste período verificou-se que as taxas de desgaste 

vertical nas curvas com carril UIC54 são superiores às das que possuem carril UIC60. 

As melhores propriedades deste último poderão ser responsáveis por estes resultados, 

no entanto, o facto das curvas com carril UIC60 terem menos anos de serviço pode 

igualmente ter interferência nestes resultados; 

 Para ambos os tipos de carril, o desgaste vertical é idêntico nos dois tipos de alinhamento 

estudados, enquanto que o desgaste lateral, como seria de prever, é mais elevado na 

fila alta das curvas; 

 O desgaste vertical em ambas as filas das curvas da Linha de Leixões é relativamente 

homogéneo, enquanto que o verificado na Linha de Sintra é heterogéneo para as curvas 

com menor raio, sendo superior na fila baixa. Este facto deve-se ao excesso de escala 

que estas curvas apresentam (escala superior a 170 mm) devendo estas escalas, pela 

diferença de desgaste vertical que introduzem em ambos os carris, ser revistas; 

 Nas linhas analisadas, o desgaste lateral e a percentagem de cabeça perdida são, por 

norma, maiores em curvas com raios menores e com escalas maiores; 

 O erro associado ao desgaste vertical em curva é igual à resolução do equipamento de 

inspeção (0,1 mm), no entanto o do desgaste lateral na fila alta é cerca de cinco vezes 

superior a esta resolução; 

 A análise efetuada à calibração do equipamento de inspeção não se revelou frutífera 

uma vez que após o acerto manual dos perfis, não houve um aumento no número de 

resultados coerentes do desgaste lateral da fila alta. 

Apesar das dispersões observadas nas taxas de desgaste em função dos raios das curvas, que 

não permitiram a obtenção de tendências efetivas, é importante salientar que os resultados 

observados em estudos semelhantes, como o efetuado por Reddy e Chattopadhyay (2007) e o 

da INNOTRACK (2009) são similares aos obtidos. A justificação mais plausível para estes 

resultados está na própria natureza da ferrovia, que é um modo de transporte representado por 

componentes dispostos continuamente, que estão sujeitos a uma grande variedade de ações 

que são extremamente difíceis de caraterizar e quantificar na totalidade. 

Relativamente à presença de defeitos na RFP, verificou-se que os tipos de defeitos com mais 

registos da rede (“Fissura Transversal Soldadura Aluminotérmica”, “Fissura Vertical 

Longitudinal”, “Fissura Horizontal” e “Squat”) estão em concordância com os obtidos por outras 

administrações ferroviárias. Contudo, foi possível comprovar que a RFP foi aquela que, dentro 

das redes analisadas, apresentou menor número de defeitos que implicam remoção por 

quilómetro. 



101 

 

A troca do equipamento de deteção levada a cabo em 2011 permitiu a deteção de novos tipos 

de defeitos além de se ter observado também após este período um maior número de registos 

novos de tipos de defeitos que anteriormente já eram detetados. No entanto, ressalva-se a 

importância de este novo equipamento ter introduzido um novo tipo de medida de abordagem de 

cariz preventivo designado por “Vigiar com menor Periodicidade” que permite a deteção e o 

acompanhamento dos defeitos a partir de uma fase mais precoce do seu desenvolvimento, para 

que a sua evolução possa ser acompanhada de uma forma mais eficaz. Além disso, esta 

alteração representa também um auxílio importante para que se invertam no futuro os resultados 

verificados até 2008 em que o número de registos novos classificados como “Retirar” eram 

superiores aos registos com a mesma classificação mas que já tinham sido detetados 

anteriormente com medidas de abordagem menos gravosas. 

Os resultados obtidos não permitiram estabelecer tendências evolutivas que suportem o modelo 

de degradação do carril associado à ferramenta de apoio à decisão. Assim, expõem-se no 

subcapítulo 6.2 algumas linhas orientadoras que se espera que contribuam para a obtenção de 

um modelo de previsão associado à tomada de decisão relativa à manutenção e renovação do 

carril. 

 

6.2 – Recomendações para Pesquisas Futuras 

 

A presente dissertação tinha também como objetivo servir de base a uma ferramenta de apoio à 

decisão relativa à manutenção e renovação dos carris, no âmbito do projeto MODURAIL ref. 

PTDC/SEN-TRA/112975/2009. Para tal foi enfatizada a importância que este tipo de ferramenta 

representa para as administrações ferroviárias, foram apresentados e analisados diversos 

modelos publicados nos últimos anos e foi feito um estudo relativo à degradação do carril na 

RFP. A taxa considerável de resultados incoerentes relativa à evolução dos desgastes e a 

tentativa de acerto manual dos perfis indicaram que as medições efetuadas do perfil transversal 

do carril não transmitem com precisão elevada as suas reais dimensões pelo que é fundamental 

que o equipamento de inspeção seja calibrado convenientemente. Este facto assume especial 

relevância para que se garanta a robustez de estudos futuros e se auxilie de uma forma fiável o 

processo de tomada de decisão. 

A introdução de um novo equipamento de deteção de defeitos revelou-se positiva, pelo que, para 

análises futuras e respetiva comparação com os resultados anteriores, recomenda-se a análise 

dos dados a partir de 2011, por forma a que sejam garantidas as mesmas condições de deteção 

de defeitos. 

Além disso, recomenda-se que a futura ferramenta de apoio à decisão contemple também o 

desgaste ondulatório verificado no carril enquanto parâmetro influenciador do período de vida do 

carril, cuja análise não foi considerada na presente dissertação.  
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8 – ANEXOS  

 

ANEXO A – Resultados coerentes obtidos relativos aos parâmetros de 

Desgaste para a RFP 
 

Quadro A.1 – Resultados coerentes do desgaste vertical para as curvas validadas de diversas linhas da 
RFP 

Linha Via 
Anos 

analisados 

Curvas 

validadas 
Carril esquerdo Carril direito 

UIC54 UIC60 UIC54 UIC60 UIC54 UIC60 

Linha do Minho 

VA 2002,2010 4 1 0 1 3 1 

VD 
2002,2010 4 1 3 1 3 1 

2007,2010 3 24 3 23 2 14 

Concordância de 

São Gemil 
VU 2002,2010 0 5 0 5 0 5 

Ramal de Braga 
VA 2007,2010 0 18 0 4 0 5 

VD 2007,2010 0 17 0 4 0 3 

Linha de Leixões VU 2002,2010 0 36 0 36 0 36 

Linha do Douro VU 2002,2010 70 0 53 0 44 0 

Linha do Norte 

VA 
2002,2007 77 17 60 17 61 17 

2007,2010 76 43 32 21 29 31 

VD 
2002,2007 78 4 66 4 66 4 

2007,2010 76 7 37 5 30 5 

Linha de 

Guimarães 
VU 2010,2011 62 0 14 0 5 0 

Ramal de Tomar VU 2002,2010 23 0 20 0 22 0 

Linha de Sintra 
VA 2002,2010 6 27 4 27 3 27 

VD 2002,2010 8 32 5 32 6 32 

Linha de Cascais 
VA 2002,2010 36 0 23 0 20 0 

VD 2002,2010 38 0 21 0 22 0 

Linha do Sul VA 
2002,2007 0 12 0 12 0 11 

2007,2010 0 12 0 3 0 8 

Linha do Algarve VU 2002,2010 26 0 11 0 13 0 

 TOTAL 587 256 352 195 329 200 

 

 

Quadro A.2 – Resultados coerentes do desgaste lateral para as curvas validadas de diversas linhas da RFP 

Linha Via 
Anos 

analisados 

Curvas 

validadas 
Carril esquerdo Carril direito 

UIC54 UIC60 UIC54 UIC60 UIC54 UIC60 

Linha do Minho 

VA 2002,2010 4 1 0 0 1 0 

VD 
2002,2010 4 1 0 0 0 1 

2007,2010 3 24 0 4 0 3 

Concordância de 

São Gemil 
VU 2002,2010 0 5 0 2 0 2 

Ramal de Braga 
VA 2007,2010 0 18 0 9 0 7 

VD 2007,2010 0 17 0 6 0 4 

Linha de Leixões VU 2002,2010 0 36 0 12 0 17 

Linha do Douro VU 2002,2010 70 0 28 0 28 0 

Linha do Norte 
VA 

2002,2007 77 17 9 1 14 2 

2007,2010 76 43 24 23 24 17 

VD 2002,2007 78 4 12 1 5 0 
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2007,2010 76 7 11 2 43 4 

Linha de 

Guimarães 
VU 2010,2011 62 0 34 0 26 0 

Ramal de Tomar VU 2002,2010 23 0 7 0 2 0 

Linha de Sintra 
VA 2002,2010 6 27 2 5 2 11 

VD 2002,2010 8 32 2 9 2 17 

Linha de Cascais 
VA 2002,2010 36 0 13 0 10 0 

VD 2002,2010 38 0 15 0 8 0 

Linha do Sul VA 
2002,2007 0 12 0 1 0 0 

2007,2010 0 12 0 8 0 10 

Linha do Algarve VU 2002,2010 26 0 0 0 0 0 

  TOTAL 587 256 157 83 165 95 

 

 

Quadro A.3 – Resultados coerentes da percentagem de cabeça perdida para as curvas validadas de 
diversas linhas da RFP 

Linha Via 
Anos 

analisados 

Curvas 

validadas 

Carril 

esquerdo 
Carril direito 

UIC54 UIC60 UIC54 UIC60 UIC54 UIC60 

Linha do Minho 

VA 2002,2010 4 1 1 1 0 1 

VD 
2002,2010 4 1 3 1 3 1 

2007,2010 3 24 1 10 1 4 

Concordância de São 

Gemil 
VU 2002,2010 0 5 0 5 0 3 

Ramal de Braga 
VA 2007,2010 0 18 0 4 0 2 

VD 2007,2010 0 17 0 1 0 4 

Linha de Leixões VU 2002,2010 0 36 0 36 0 27 

Linha do Douro VU 2002,2010 70 0 50 0 28 0 

Linha do Norte 

VA 
2002,2007 77 17 42 13 57 17 

2007,2010 76 43 30 12 28 19 

VD 
2002,2007 78 4 49 3 61 4 

2007,2010 76 7 37 7 27 1 

Linha de Guimarães VU 2010,2011 62 0 14 0 11 0 

Ramal de Tomar VU 2002,2010 23 0 17 0 17 0 

Linha de Sintra 
VA 2002,2010 6 27 4 23 2 27 

VD 2002,2010 8 32 4 27 4 30 

Linha de Cascais 
VA 2002,2010 36 0 21 0 24 0 

VD 2002,2010 38 0 21 0 23 0 

Linha do Sul VA 
2002,2007 0 12 0 12 0 0 

2007,2010 0 12 0 2 0 11 

Linha do Algarve VU 2002,2010 26 0 6 0 12 0 

  TOTAL 587 256 300 157 298 151 
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ANEXO B – Evolução dos desgastes vertical e lateral em alinhamentos 

retos de troços não renovados e renovados da Linha do Norte 
 

Troços não renovados 

 

 

 

 

Figura B.1 – Evolução do desgaste vertical no 

carril esquerdo de alinhamentos retos da Linha do 
Norte, em mm (Carril UIC54) 

Figura B.2 – Evolução do desgaste vertical no carril 

direito de alinhamentos retos da Linha do Norte, em 
mm (Carril UIC54) 

Figura B.3 – Evolução do desgaste lateral no carril 
esquerdo de alinhamentos retos da Linha do Norte, 
em mm (Carril UIC54) 

Figura B.4 – Evolução do desgaste lateral no carril 

direito de alinhamentos retos da Linha do Norte, em 
mm (Carril UIC54) 
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Troços renovados 

 

 

 

 

  

Figura B.5 – Evolução do desgaste vertical no carril 
esquerdo de alinhamentos retos da Linha do Norte, 
em mm (Carril UIC60) 

Figura B.6 – Evolução do desgaste vertical no carril 
direito de alinhamentos retos da Linha do Norte, em 
mm (Carril UIC60) 

Figura B.7 – Evolução do desgaste lateral no carril 
esquerdo de alinhamentos retos da Linha do Norte, 
em mm (Carril UIC60) 

Figura B.8 – Evolução do desgaste lateral no carril 
direito de alinhamentos retos da Linha do Norte, em 
mm (Carril UIC60) 



111 

 

ANEXO C – Taxas anuais dos parâmetros de desgaste verificados nas 

Linhas de Leixões e Sintra 
 

Quadro C.1 – Resultados coerentes dos parâmetros estudados para as curvas validadas da Linha de 
Leixões 

 
Curvas validadas 

com carril UIC60 
Fila alta das curvas 

Fila baixa das 

curvas 

Desgaste vertical 36 36 36 

Desgaste lateral 36 27 2 

Percentagem de 

cabeça perdida 
36 34 29 

 

Desgaste vertical na fila alta das curvas da Linha de Leixões 

 

Quadro C.2 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste vertical para a fila alta por categoria de curvas 
da Linha de Leixões 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(mm/ano) 

0,10 0,11 0,11 0,11 

Mediana  
(mm/ano) 

0,08 0,12 0,09 0,11 

Desvio padrão 
(mm/ano) 

0,04 0,04 0,03 - 

Coeficiente de 
variação 

0,44 0,40 0,31 - 

 

 

  

Figura C.1 – Variação do desgaste vertical na fila alta das 
curvas da Linha de Leixões, em mm/ano 

Figura C.2 – Boxplots do desgaste vertical 
na fila alta para as diferentes categorias 
de curvas da Linha de Leixões, em 
mm/ano 
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Desgaste vertical na fila baixa das curvas da Linha de Leixões 

 

Quadro C.3 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste vertical para a fila baixa por categoria de 
curvas da Linha de Leixões  

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(mm/ano) 

0,14 0,12 0,13 0,17 

Mediana  
(mm/ano) 

0,15 0,11 0,15 0,17 

Desvio padrão 
(mm/ano) 

0,04 0,05 0,05 - 

Coeficiente de 
variação 

0,30 0,45 0,38 - 

 

Desgaste lateral na fila alta das curvas da Linha de Leixões 

 

Quadro C.4 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste lateral para a fila alta por categoria de curvas 

da Linha de Leixões 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(mm/ano) 

0,13 0,13 0,13 - 

Mediana  
(mm/ano) 

0,10 0,09 0,13 - 

Desvio padrão 
(mm/ano) 

0,06 0,12 0,04 - 

Coeficiente de 
variação 

0,49 0,93 0,31 - 

Figura C.3 – Variação do desgaste vertical na fila 
baixa das curvas da Linha de Leixões, em mm/ano 

Figura C.4 – Boxplots do desgaste 
vertical na fila baixa para as diferentes 
categorias de curvas da Linha de 
Leixões, em mm/ano 

Figura C.5 – Variação do desgaste lateral na fila alta 

das curvas da Linha de Leixões, em mm/ano 
Figura C.6 – Boxplots do desgaste 
lateral na fila alta para as diferentes 
categorias de curvas da Linha de 
Leixões, em mm/ano  
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Percentagem de cabeça perdida na fila alta das curvas da Linha de Leixões 

 

Quadro C.5 – Dados estatísticos dos resultados da percentagem de cabeça perdida para a fila alta por 

categoria de curvas da Linha de Leixões 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(mm/ano) 

0,18 0,18 0,16 0,14 

Mediana  
(mm/ano) 

0,19 0,18 0,20 0,14 

Desvio padrão 
(mm/ano) 

0,10 0,12 0,07 - 

Coeficiente de 
variação 

0,54 0,69 0,47 - 

 

Percentagem de cabeça perdida na fila baixa das curvas da Linha de Leixões 

 

Quadro C. 6 – Dados estatísticos dos resultados da percentagem de cabeça perdida para a fila baixa por 

categoria de curvas da Linha de Leixões 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(%/ano) 

0,13 0,13 0,13 0,13 

Mediana  
(%/ano) 

0,12 0,15 0,14 0,13 

Desvio padrão 
(%/ano) 

0,07 0,08 0,07 - 

Coeficiente de 
variação 

0,57 0,60 0,57 - 

Figura C.7 – Variação da percentagem de cabeça 
perdida na fila alta das curvas da Linha de Leixões, em 
mm/ano 

Figura C.8 – Boxplots da percentagem de 

cabeça perdida na fila alta para as 
diferentes categorias de curvas da Linha de 
Leixões, em mm/ano 

Figura C.9 – Variação da percentagem de cabeça perdida 
na fila baixa das curvas da Linha de Leixões, em mm/ano 

Figura C.10 – Boxplots da percentagem de 

cabeça perdida na fila baixa para as 
diferentes categorias de curvas da Linha 
de Leixões, em mm/ano 
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Linha de Sintra 

Quadro C.7 – Resultados coerentes dos parâmetros estudados para as curvas validadas da Linha de Sintra 

 
 Curvas validadas 

com carril UIC60 

Fila alta das 

curvas 

Fila baixa das 

curvas 

Desgaste vertical 

VA 27 27 27 

VD 32 32 32 

Total 59 59 59 

Desgaste lateral 

VA 27 16 0 

VD 32 26 0 

Total 59 42 0 

Percentagem de 

cabeça perdida 

VA 27 27 23 

VD 32 31 26 

Total 59 58 49 

 

Desgaste vertical na fila alta das curvas da Linha de Sintra 

 

Quadro C.8 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste vertical para a fila alta por categoria de curvas 

da Linha de Sintra 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(mm/ano) 

0,12 0,11 0,10 0,11 

Mediana  
(mm/ano) 

0,12 0,11 0,11 0,10 

Desvio padrão 
(mm/ano) 

- 0,03 0,05 0,03 

Coeficiente de 
variação 

- 0,26 0,50 0,28 

 

  

Figura C.11 – Variação do desgaste vertical na fila alta 
das curvas da Linha de Sintra, em mm/ano 

Figura C.12 – Boxplots do desgaste vertical 
na fila alta para as diferentes categorias de 
curvas da Linha de Sintra, em mm/ano 
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Desgaste vertical na fila baixa das curvas da Linha de Sintra 

 

Quadro C.9 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste vertical para a fila baixa por categoria de 
curvas da Linha de Sintra 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(mm/ano) 

0,06 0,17 0,13 0,10 

Mediana  
(mm/ano) 

0,06 0,17 0,10 0,10 

Desvio padrão 
(mm/ano) 

- 0,07 0,06 0,04 

Coeficiente de 
variação 

- 0,44 0,49 0,41 

 

Desgaste lateral na fila alta das curvas da Linha de Sintra 

 

Quadro C.10 – Dados estatísticos dos resultados do desgaste lateral para a fila alta por categoria de curvas 
da Linha de Sintra 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(mm/ano) 

0,16 0,13 0,10 0,05 

Mediana  
(mm/ano) 

0,16 0,11 0,08 0,05 

Desvio padrão 
(mm/ano) 

- 0,10 0,12 0,03 

Coeficiente de 
variação 

- 0,80 1,20 0,56 

Figura C.13 – Variação do desgaste vertical na fila baixa 
das curvas da Linha de Sintra, em mm/ano 

Figura C.14 – Boxplots do desgaste vertical 

na fila baixa para as diferentes categorias 
de curvas da Linha de Sintra, em mm/ano 

Figura C.15 – Variação do desgaste lateral na fila alta 
das curvas da Linha de Sintra, em mm/ano 

Figura C.16 – Boxplots do desgaste lateral 

na fila alta para as diferentes categorias de 
curvas da Linha de Sintra, em mm/ano 
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Percentagem de cabeça perdida na fila alta das curvas da Linha de Sintra 

 

Quadro C.11 – Dados estatísticos dos resultados da percentagem de cabeça perdida para a fila alta por 

categoria de curvas da Linha de Sintra 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(%/ano) 

0,25 0,22 0,18 0,15 

Mediana  
(%/ano) 

0,25 0,21 0,16 0,16 

Desvio padrão 
(%/ano) 

- 0,11 0,15 0,08 

Coeficiente de 
variação 

- 0,48 0,84 0,51 

 

Percentagem de cabeça perdida na fila baixa das curvas da Linha de Sintra 

 

Quadro C.12 – Dados estatísticos dos resultados da percentagem de cabeça perdida para a fila baixa por 
categoria de curvas da Linha de Sintra 

Categorias de 
curvas (m) 

[0;300[ [300;500[ [500;750[ [750,1000[ 

Média  
(%/ano) 

0,00 0,19 0,12 0,10 

Mediana  
(%/ano) 

0,00 0,17 0,13 0,06 

Desvio padrão 
(%/ano) 

- 0,14 0,06 0,09 

Coeficiente de 
variação 

- 0,73 0,48 0,96 

Figura C.17 – Variação da percentagem de cabeça 

perdida na fila alta das curvas da Linha de Sintra, em 
mm/ano 

Figura C.18 – Boxplots da percentagem de 

cabeça perdida na fila alta para as 
diferentes categorias de curvas da Linha 
de Sintra, em mm/ano 

Figura C.19 – Variação da percentagem de cabeça 
perdida na fila baixa das curvas da Linha de Sintra, em 
mm/ano 

Figura C. 20 – Boxplots da percentagem de 
cabeça perdida na fila baixa para as 
diferentes categorias de curvas da Linha de 
Sintra, em mm/ano 
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ANEXO D – Taxas de desgaste nas linhas de Leixões e Sintra em função 

da escala das curvas 
 

Linha de Leixões 

 

 

Figura D.1 – Variação do desgaste vertical na fila alta das curvas 
(mm/100MGT) da Linha de Leixões em função da escala (mm) por 
categoria de raio (m) 

Figura D.2 – Variação do desgaste vertical na fila alta das curvas 
(mm/100MGT) da Linha de Leixões em função da escala (mm) por 
categoria de raio (m) 

Figura D.3 – Variação do desgaste lateral na fila alta das curvas 

(mm/100MGT) da Linha de Leixões em função da escala (mm) por 
categoria de raio (m) 
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Figura D.4 – Variação da percentagem de cabeça perdida na fila alta 
das curvas (mm/100MGT) da Linha de Leixões em função da escala 
(mm) por categoria de raio (m) 

Figura D.5 – Variação da percentagem de cabeça perdida na fila baixa 
das curvas (mm/100MGT) da Linha de Leixões em função da escala 
(mm) por categoria de raio (m) 

Figura D.6 – Relação entre a escala e o raio das curvas da Linha de 
Leixões, e respetivo ajustamento 
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Linha de Sintra 

 

 

 

Figura D.7 – Variação do desgaste vertical na fila alta das curvas 
(mm/100MGT) da Linha de Sintra em função da escala (mm) por 
categoria de raio (m) 

Figura D.8 – Variação do desgaste vertical na fila baixa das curvas 
(mm/100MGT) da Linha de Sintra em função da escala (mm) por 
categoria de raio (m) 

Figura D.9 – Variação do desgaste lateral na fila alta das curvas 
(mm/100MGT) da Linha de Sintra em função da escala (mm) por 
categoria de raio (m) 
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Figura D.10 – Variação da percentagem de cabeça perdida na fila 
alta das curvas (mm/100MGT) da Linha de Sintra em função da 
escala (mm) por categoria de raio (m) 

Figura D.11 – Variação da percentagem de cabeça perdida na fila 

baixa das curvas (mm/100MGT) da Linha de Sintra em função da 
escala (mm) por categoria de raio (m) 

Figura D.12 – Relação entre a escala e o raio das curvas da Linha 
de Sintra, e respetivo ajustamento 
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ANEXO E – Distribuição por ano dos registos por tipo de medida de 

abordagem para várias linhas da RFP 
 

Distribuição por ano dos registos pelos tipos de medidas de abordagem para a Linha do 

Norte 
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Figura E.1 – Distribuição por ano dos registos de “Vigiar com menor Periodicidade” na Linha do Norte 
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Figura E.2 – Distribuição por ano dos registos de “Vigiar com maior Periodicidade” na Linha do Norte 
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Figura E.3 – Distribuição por ano dos registos de “Retirar” na Linha do Norte 
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Figura E.4 – Distribuição por ano dos registos de “Retirar Urgente” na Linha do Norte 



122 

 

 

Distribuição por ano dos registos em carril UIC54 pelos tipos de medidas de abordagem 

para a Linha do Norte 
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Figura E.5 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar com menor Periodicidade” em carril UIC54 da Linha do Norte 
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Figura E.6 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar com maior Periodicidade em carril UIC54 da Linha do Norte 
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Figura E.7 – Distribuição por ano dos registos “Retirar” em carril UIC54 da Linha do Norte 
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Figura E.8 – Distribuição por ano dos registos “Retirar Urgente” em carril UIC54 da Linha do Norte 
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Distribuição por ano dos registos em carril UIC60 pelos tipos de medidas de abordagem 

para a Linha do Norte 
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Figura E.9 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar com menor Periodicidade” em carril UIC60 da Linha do Norte 
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Figura E.10 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar com maior Periodicidade” em carril UIC60 da Linha do Norte 
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Figura E.11 – Distribuição por ano dos registos “Retirar” em carril UIC60 da Linha do Norte 
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Figura E.12 – Distribuição por ano dos registos “Retirar Urgente” em carril UIC60 da Linha do Norte 
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Distribuição por ano dos registos pelos tipos de medidas de abordagem para a Linha da 

Beira Alta 
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Figura E.13 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar com menor Periodicidade” na Linha da Beira Alta 

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

30-40

20-30

10-20

0-10

Figura E.14 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar com maior Periodicidade” na Linha da Beira Alta 
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Figura E.15 – Distribuição por ano dos registos “Retirar” na Linha da Beira Alta 
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Figura E.16 – Distribuição por ano dos registos “Retirar Urgente” na Linha da Beira Alta 
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Distribuição por ano dos registos em carril UIC54 pelos tipos de medidas de abordagem 

para a Linha da Beira Alta 
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Figura E.17 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar com menor Periodicidade” em carril UIC54 da Linha da Beira 
Alta 
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Figura E.18 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar com maior Periodicidade” em carril UIC54 da Linha da Beira Alta 
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Figura E.19 – Distribuição por ano dos registos “Retirar” em carril UIC54 da Linha da Beira Alta 
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Figura E.20 – Distribuição por ano dos registos “Retirar Urgente” em carril UIC54 da Linha da Beira Alta 
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Distribuição por ano dos registos em carril UIC60 pelos tipos de medidas de abordagem 

para a Linha da Beira Alta 
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Figura E.21 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar com menor Periodicidade” em carril UIC60 da Linha da Beira 
Alta 
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Figura E.22 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar com maior Periodicidade” em carril UIC60 da Linha da Beira Alta 
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Figura E.23 – Distribuição por ano dos registos “Retirar” em carril UIC60 da Linha da Beira Alta 

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

0,8-1

0,6-0,8

0,4-0,6

0,2-0,4

0-0,2

Figura E.24 – Distribuição por ano dos registos “Retirar Urgente” em carril UIC60 da Linha da Beira Alta 
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Distribuição por ano dos registos pelos tipos de medidas de abordagem para o Ramal de 

Cáceres 

 

 

 

Distribuição por ano dos registos pelos tipos de medidas de abordagem para a Linha de 

Cascais 
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Figura E.25 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar 
com menor Periodicidade” no Ramal de Cáceres 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1
7
0

1
8
0

1
9
0

2
0
0

2
1
0

2
2
0

2
3
0

2
4
0

2
5
0

80-100

60-80

40-60

20-40

0-20

Figura E.26 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar 
com maior Periodicidade no Ramal de Cáceres 
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Figura E.27 – Distribuição por ano dos registos “Retirar” 
no Ramal de Cáceres 

Figura E.28 – Distribuição por ano dos registos “Retirar 
Urgente” no Ramal de Cáceres 
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Figura E.29 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar 
com menor Periodicidade” na Linha de Cascais 
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Figura E.30 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar 
com maior Periodicidade” na Linha de Cascais 
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Distribuição por ano dos registos pelos tipos de medidas de abordagem para a Linha de 

Vendas Novas 
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Figura E.31 – Distribuição por ano dos registos 
“Retirar” na Linha de Cascais 
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Figura E.32 – Distribuição por ano dos registos 
“Retirar Urgente” na Linha de Cascais 
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Figura E.33 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar 
com menor Periodicidade” na Linha de Vendas Novas 
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Figura E.34 – Distribuição por ano dos registos “Vigiar 
com maior Periodicidade” na Linha de Vendas Novas 
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Figura E.35 – Distribuição por ano dos registos 
“Retirar” na Linha de Vendas Novas 
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Figura E.36 – Distribuição por ano dos registos “Retirar 
Urgente” na Linha de Vendas Novas 


