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Resumo
Portugal atravessa atualmente um contexto económico e financeiro que obrigou a várias
alterações nos projetos de infraestruturas de elevado valor acrescentado, entre os quais o
projeto português de alta velocidade. No entanto, as características desadequadas da rede
ferroviária nacional e a constante degradação das linhas impedem a circulação de comboios
a alta velocidade, que permitiria que o transporte ferroviário se tornasse mais eficiente e
competitivo. No decorrer das últimas décadas tem-se investido em modernizações de
algumas linhas, mas sem haver alterações significativas no traçado, não é possível
assegurar a circulação de comboios de alta performance.
O presente trabalho apresenta a hipótese de um investimento incremental para a
implementação

da

rede

de

alta

velocidade

em

Portugal.

De

forma

a

viabilizar

economicamente as fases de construção, os troços em linha de alta velocidade (já
projetados) seriam executados e articulados com troços atualmente congestionados da rede
convencional. Como resultado, além de se conseguir um aumento de capacidade num troço
até então saturado, seria introduzida em Portugal a rede de alta velocidade. Esta rede seria
constituída com linhas de bitola internacional e conectar-se-ia futuramente com a rede de
alta velocidade europeia.
Neste trabalho é analisada a construção da Linha de Alta Velocidade num dos troços mais
congestionados da Linha do Norte, o troço Porto-Aveiro. O impacto na operação ferroviária
com a adoção deste investimento faseado é estudado com recurso à ferramenta informática
de simulação OpenTrack. São incluídos na avaliação os tempos de viagem, a velocidade
comercial e a capacidade ferroviária.

Palavras-chave
Alta velocidade ferroviária; investimento incremental; análise de capacidade; simulação
ferroviária; OpenTrack; Linha Lisboa-Porto.
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Abstract
Portugal is crossing an economic and financial conjuncture that forced several changes in
high added-value projects of infrastructure, including the Portuguese high-speed rail
project. However, inadequate characteristics of the national rail network and constant line
degradation deny trains for travelling at high speeds, which would allow the railway
transportation to become more efficient and competitive. In the course of the last decades,
there has been an investment in modernization of a few lines, but without significant
changes in the track layout, it is not possible to assure the circulation of high performance
trains.
The current work presents the hypothesis of an incremental investment for the
implementation of high-speed rail network in Portugal. In order to economically viable the
phases of construction, the (already designed) sections of high-speed rail line would be
executed and connected with today congested sections of the conventional network. As a
result, in addition to increasing capacity in a section until then saturated, it would start the
implementation of the high-speed rail network in Portugal. This network would be built with
the international track gauge and in the future connected with the European high-speed rail
network.
In this work is analysed the construction of the high-speed rail line in one of the busiest
sections of Northern Line, the Porto-Aveiro section. The impact on railway operation by
adopting this phased investment is studied with the OpenTrack computer simulation tool. It
is included in the evaluation: travel times; commercial speed; capacity.

Key-words
High-speed rail; Incremental investment; capacity analysis; railway simulation; OpenTrack;
Lisboa-Porto Line.
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1.

INTRODUÇÃO

Serão apresentadas neste capítulo breves noções que darão a entender o conteúdo desta
dissertação. Nesse sentido, a informação fornecida divide-se em três partes. Em primeiro
lugar é exposto o enquadramento e algumas informações do domínio abordado, depois os
objetivos que se pretendem alcançar, e por último é apresentado a estruturação da presente
dissertação.

1.1.

Enquadramento

O atual contexto económico e financeiro de Portugal obrigou a uma forte restruturação de
investimentos relativos a infraestruturas de elevado valor acrescentado. Como resultado,
vários projetos definidos no passado foram cancelados, entre os quais o projeto de alta
velocidade português. No entanto, o transporte ferroviário em Portugal precisa urgentemente
de ser objeto de grandes planos de investimento para potenciar a continuação de uso deste
meio de transporte de forma competente e económica. Grande parte da infraestrutura
ferroviária existente em Portugal foi construída no final do século XIX e conta com traçados
desadequados às características do material circulante atualmente disponível no mercado.
Ao longo das últimas décadas tem-se investido em projetos de modernização em algumas
linhas, entre as quais a Linha do Norte, que consistem em renovações integrais de via e em
correções de traçado para se poder aumentar a velocidade de circulação em alguns troços.
Contudo, no caso da Linha do Norte acrescem-se outras problemáticas: mesmo com
algumas correções, esta linha nunca permitirá a circulação de composições a alta
velocidade devido ao seu traçado demasiado sinuoso; é também uma linha que devido à sua
contiguidade com a malha urbana está impossibilitada de se expandir no eixo transversal
em muitos troços, impedindo assim o aumento de capacidade desta linha. Atualmente, a
Linha do Norte é uma linha saturada que conta com graves problemas de congestionamento
em vários troços, particularmente nas zonas de Lisboa, Coimbra e Porto.
Outro obstáculo do transporte ferroviário português é a falta de uma conexão direta à rede
europeia de bitola internacional. À semelhança da rede ferroviária espanhola, a rede
ferroviária portuguesa foi construída com uma bitola mais larga, a bitola ibérica. Todavia, a
Espanha encontra-se atualmente a implementar e a expandir a sua rede de alta velocidade,
estando esta a ser construída em bitola internacional, o que levará Portugal a seguir as
mesmas diretivas no caso de implementar uma rede de alta velocidade.
Devido à atual conjuntura económica e financeira em que se encontra Portugal, as hipóteses
de investimento devem ser hoje muito bem analisadas e estudas, aproveitando o auxílio
facultado pelas ferramentas computacionais de simulação, que tornam possível a avaliação
do impacto de potenciais soluções de investimento.
1

1.2.

Objetivos

Com esta dissertação pretende-se analisar o impacto de um investimento faseado na
exploração ferroviária. Para isso, será utilizada uma ferramenta de micro-simulação que
permite proceder a uma avaliação detalhada de um caso de estudo através da modelação de
diferentes cenários de exploração.
O caso de estudo considerado na presente dissertação consiste na adoção de investimentos
faseados para a implementação do projeto de alta velocidade em Portugal, em concreto no
corredor Lisboa-Porto. Assume-se que os troços de linha de alta velocidade da construção
faseada teriam que ser articulados com a linha convencional para possibilitar a exploração
com serviços de longo curso, tornando economicamente viável este tipo de investimento.
Assumindo que a Linha de Alta Velocidade seria construída com uma bitola internacional e
sendo a linha convencional de bitola ibérica, considera-se neste caso de estudo que os
serviços que circulariam pelas duas linhas seriam efetuados com comboios de eixo variável.
Uma primeira fase de investimento seria a construção de um troço do projeto de alta
velocidade onde já existe a necessidade de construção de uma nova linha para resolver
problemas de falta de capacidade. Efetivamente, está previsto no Plano Estratégico dos
Transportes e Infraestruturas (PETI3+), para depois de 2020, a construção de uma linha
que sirva de variante à Linha do Norte no troço Porto-Aveiro para conseguir dar resposta aos
problemas resultantes da saturação de tráfego ferroviário existentes naquele troço. O Lote A
do projeto da Linha de Alta Velocidade no eixo Lisboa-Porto corresponde ao troço
Porto-Aveiro que é na Linha do Norte um dos troços mais congestionados. Assim, a
construção faseada analisada serviria pelo menos dois propósitos: resolver os problemas de
falta de capacidade naquele troço com o desvio de serviços da Linha do Norte para a nova
linha; dar inicio à implementação da rede de alta velocidade em Portugal, possibilitando
reduções de tempos de viagem no corredor.
Consideram-se cenários de exploração para a análise do caso de estudo, uma substituição
dos comboios Alfa Pendular por comboios de alta velocidade de eixo variável. Significa
portanto que o serviço equivalente ao Alfa Pendular seria desviado da Linha do Norte, mais
concretamente no troço Porto-Aveiro, e passaria a circular pela Linha de Alta Velocidade
naquele troço. No troço Lisboa-Aveiro estes serviços permaneceriam sem alterações,
continuando a circular pela Linha do Norte.
Da simulação serão avaliadas as velocidades comerciais e os tempos de viagem entre Lisboa
e Porto, comparando as prestações realizadas entre os serviços do atual Alfa Pendular e dos
comboios de alta velocidade selecionados para simulação. Dado que a hipotética construção
do troço Porto-Aveiro seria também justificada para permitir o aumento da capacidade
ferroviária naquele troço, propõe-se ainda analisar o impacto na capacidade da Linha do
Norte com a adoção do cenário de exploração selecionado.
2

1.3.

Estrutura da dissertação

A presente dissertação está dividida em três partes principais de desenvolvimento,
correspondendo cada uma delas a um desenrolar de um capítulo.
Na primeira parte de desenvolvimento (Capítulo 2) são expostos conceitos básicos referentes
à engenharia ferroviária para um bom entendimento dos assuntos abordados ao longo da
dissertação. São explicados os vários elementos que constituem a infraestrutura de uma
rede ferroviária e depois são apresentadas breves noções históricas que retratam a origem
das linhas de alta velocidade. Seguidamente é exposta a situação ferroviária em Portugal,
abordando especialmente o eixo Lisboa-Porto. É apresentado o projeto de alta velocidade
português desde a sua primeira referencia até ao culminar do seu cancelamento.1 Por
último é caracterizado o modelo de negócio português para a implementação da rede de alta
velocidade e dada uma primeira referência à hipótese de investimentos faseados.
A segunda parte desenvolvida (Capítulo 3) diz respeito à modelação e simulação de
operações ferroviárias em ferramentas informáticas. É iniciada apresentando os motivos que
despoletaram o uso da simulação no âmbito da engenharia ferroviária, e breves definições
relativas ao funcionamento destas ferramentas computacionais. Seguidamente e depois de
expostas algumas das ferramentas disponíveis no mercado, é caracterizado o programa que
foi utilizado para a análise do caso de estudo exposto nesta dissertação. Conclui-se este
capítulo apresentando os passos que foram executados para a modelação da Linha do Norte
naquela ferramenta e o processo de calibração utilizado para validar o modelo.
Na última parte de desenvolvimento (Capítulo 4) o caso de estudo é exposto ao pormenor e
por último são avaliadas as consequências da sua aplicação a nível de exploração. Inicia-se
o capítulo com uma apresentação da atual situação do corredor ferroviário Lisboa-Porto e
dos investimentos planeados para aquele eixo. Segue-se uma exposição dos passos
executados para a modelação da Linha de Alta Velocidade e a respetiva articulação com a
Linha do Norte. De seguida são apresentados os comboios de alta velocidade com eixo
variável que foram selecionados e os resultados obtidos da sua modelação. Conclui-se este
capítulo com uma análise pormenorizada dos dados advindos dos vários cenários de
simulação, incluindo uma avaliação do impacto na exploração da Linha do Norte com a
adoção da solução apresentada.

1

Não é no entanto referido a origem da Infraestruturas de Portugal (IP, S.A.), resultante da recente
fusão entre as empresas Rede Ferroviária Nacional (REFER, E.P.E.) e Estradas de Portugal (EP, S.A.).
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2.

INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA E PLANEAMENTO DE INVESTIMENTOS

Serve o presente capítulo para dispor do conhecimento básico e necessário para um bom
entendimento e interpretação desta dissertação. Serão expostos diversos conceitos e
definições de engenharia ferroviária, retratado a evolução do transporte ferroviário até ao
aparecimento das linhas de alta velocidade. É apresentado a situação de Portugal na
vertente ferroviária e a sua posição na Europa. Reflete-se também neste capítulo a utilidade
de investimentos faseados e a importância do uso da simulação para a tomada de decisões.

2.1.

Insfraestrutura ferroviária

Será exposto neste subcapítulo breves definições dos diversos elementos que compõem a
infraestrutura ferroviária, assim como um breve desenvolvimento sobre o sistema de
sinalização e telecomunicações do transporte ferroviário.


Perfil transversal da via-férrea

É apresentado de seguida uma ilustração (Figura 2.1) que representa um perfil transversal
de uma via ferroviária simples com os respetivos elementos básicos identificados.

Figura 2.1 – Perfil transversal de uma via ferroviária simples. Adaptado de Pachl (2009)

Como se pôde confirmar pela Figura 2.1, é designado de bitola à distância interior entre as
cabeças dos carris de uma via. A bitola de uso corrente em Portugal é a bitola ibérica com
1668 milímetros, enquanto a bitola habitual nas linhas de alta velocidade na Europa é a
bitola internacional com 1435 milímetros.
Ao conjunto formado pelos carris, fixações e travessa designa-se armamento ou grelha de
via. A grelha de via é apoiada no balastro que por sua vez, e após uma camada de
sub-balastro, é assente na plataforma natural.
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A superestrutura de uma via é definida pela grelha de via (carril, fixações e travessa) e pelo
balastro. A infraestrutura ou subestrutura, é composta pelos elementos abaixo da
superestrutura, ou seja, pelo sub-balastro, pela camada de coroamento (se existente) e pela
plataforma natural ou se for o caso, pela obra de arte (ponte ou túnel). É preciso ter em
atenção que a definição de infraestrutura de uma via (também denominada de
subestrutura) distingue-se do conceito de infraestrutura de uma rede ferroviária, sendo esta
última dada como todos os elementos necessários à exploração de uma rede ferroviária,
considerando assim todos os elementos constituintes da via, estações e outros edifícios
inerentes à exploração ferroviária. Geralmente quando se menciona “infraestrutura” está-se
na verdade a fazer referência à infraestrutura da rede ferroviária como um todo.
Apresenta-se a seguir um perfil da via da linha de alta velocidade que faz a ligação entre
Madrid e Sevilha (Figura 2.2) para uma melhor interpretação dos conceitos já mencionados.

Figura 2.2 – Linha de alta velocidade Madrid-Sevilha: Perfil transversal. Adaptado de Teixeira (2011)



Aparelho de Mudança de Via

Um Aparelho de Mudança de Via (AMV) tem como função permitir o movimento em
segurança do material circulante entre diferentes vias. Um AMV simples traduz-se em uma
bifurcação da via de circulação em duas, a via direta e a via desviada. Um conjunto de dois
AMV simples seguidos permite a ligação entre duas vias paralelas, constituindo assim o que
se denomina por Comunicação (COM), diagonal ou S de ligação. Já um Atravessamento
Oblíquo (ATO) não permite a ligação à via atravessada. Ao se incorporar um AMV num ATO,
resulta um aparelho misto que permite o atravessamento de uma via mas também o
movimento de transição do material circulante para a via atravessada. A este aparelho misto
denomina-se Transversal de Junção Simples (TJS), já ao incorporar dois AMV num ATO
resulta uma Transversal de Junção Dupla (TJD), que permite o movimento de ligação à via
atravessada em ambos os sentidos.
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Na Figura 2.3 é apresentado um esquema de um Aparelho de Mudança de Via simples que
dá origem a uma via desviada esquerda.

Figura 2.3 – Aparelho de Mudança de Via simples. Adaptado de Pachl (2009)
Os Aparelhos de Mudança de Via são principalmente caracterizados, por além do seu tipo,
pela tangente da cróssima, que representa o valor da tangente do ângulo formado entre a
via direta e a via desviada. Em Portugal as aberturas normalizadas da tangente são de
0,045, 0,0728, 0,09, 0,11 e 0,13 (Teixeira, 2011), não ultrapassando assim o valor angular
de 7,5º. Nas linhas de alta velocidade importa um baixo valor da tangente da cróssima, de
forma a permitir a circulação em segurança a alta velocidade e de forma confortável aos
passageiros, condições conferidas também pelo uso de uma cróssima móvel flexível.



Sinalização e Telecomunicações

A sinalização surgiu no transporte ferroviário numa altura em que houve a necessidade de
aumentar a capacidade de tráfego de uma linha, sem comprometer a segurança do material
circulante e consequentemente a segurança dos seus ocupantes e bens transportados. O
aumento da capacidade de tráfego é conseguido com a sinalização, uma vez que esta torna
possível a diminuição da distância entre as composições em trânsito, ao mesmo tempo que
permite em segurança a um aumento das velocidades de circulação dos veículos.
Para ultrapassar o risco de ocorrência de qualquer incumprimento da sinalização pelos
maquinistas do material circulante, originando assim uma eventual situação de perigo,
começaram a ser instalados por volta do ano de 1920 sistemas de controlo automático de
comboios, ATC (Automatic Train Control) (Teixeira, 2011). Com este sistema automático, as
informações da sinalização são transmitidas para as composições, tornando-se também
visíveis ao maquinista. A disponibilização da informação da sinalização na cabine é um
aspeto importantíssimo aquando da circulação a alta velocidade, uma vez que se torna
ainda mais complicado a observação e interpretação da informação dos sinais de via fixos.
Se por qualquer motivo as informações da sinalização transmitidas não foram respeitadas, o
próprio sistema toma as devidas medidas de precaução. Dependendo do sistema e do caso
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em questão, os freios da composição são automaticamente acionados até ao cumprimento
da velocidade máxima permitida ou até à paragem integral do veículo.
Em Portugal, foi colocado ao serviço na Linha do Norte no final de 1993 o sistema de
controlo automático de velocidade conhecido por CONVEL (ADFERSIT, 2002), o qual se
baseia no sistema EBICAB 700 desenvolvido na Suécia (Teixeira, 2011). Este sistema foi
implementado na rede ferroviária nacional com o objetivo de aumentar a capacidade da
infraestrutura em segurança e também de melhorar o conforto dos ocupantes que se
encontram no interior do material circulante. Consegue-se melhorar o conforto dos
passageiros uma vez que com a utilização do CONVEL, os maquinistas operam as
composições de uma forma mais racional e eficiente, tirando pleno partido das capacidades
de frenagem de cada composição. Este sistema está “instalado em cerca de 1 649 km de
rede (65% da rede em exploração) ”. (REFER, 2014a)
Com o decorrer do tempo, cada país europeu foi concebendo e implementando diferentes
sistemas de controlo automático de comboios nas suas redes ferroviárias. Isto levou à
incompatibilização da exploração de itinerários transfronteiriços devido às diferenças dos
sistemas de sinalização dos vários países em que se pretende a circulação. Procurando a
uniformização e a interoperabilidade entre as diferentes redes ferroviárias dos países
europeus, foi lançada uma iniciativa pela União Europeia de introduzir um sistema comum
de ATC, designado de ERTMS (European Rail Traffic Management System) que se compõem
em dois subsistemas, o ECTS (European Train Control System) e o GSM-R, (Global System
for Mobile Communications – Railway). O ECTS de nível 1 consiste num sistema com as
mesmas finalidades do CONVEL, de controlo automático de segurança da circulação com
respeito à sinalização fixa e de cumprimento das velocidades máximas permitidas. O GSM-R
é um sistema de telecomunicação via rádio entre o material circulante e os centros de
comando operacional. O objetivo final do sistema ERTMS (nível 3) é dispensar a necessidade
da sinalização fixa, baseando-se numa operação de cantões móveis, com as informações de
posicionamento e de controlo a serem transmitidas de forma automática e contínua entre o
material circulante e os centros de comando operacional via GSM-R. Atualmente as linhas
de alta velocidade na Europa têm vindo a incorporar o sistema de ERTMS de nível 2, que já
dispensa a sinalização fixa mas que ainda assenta numa operação de cantões fixos.

2.2.

Origem e interesse da construção das novas linhas de alta velocidade

Um fator que desempenha um papel fundamental de atração de tráfego é o tempo de viagem
empregue para percorrer determinado itinerário, por outras palavras, a velocidade
comercial. Por esse motivo, desde finais dos anos sessenta que as principais administrações
ferroviárias têm empreendido de forma sistemática uma atividade permanente e progressiva
de incrementar as velocidades máximas de circulação dos traçados com exploração
comercial construídos no século XIX. O incremento de velocidade é possibilitado através da
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introdução de melhorias significativas de traçado, baseando-se em grande parte numa
retificação das curvas. Estas melhorias de traçado proporcionaram resultados notáveis nos
serviços ferroviários franceses e britânicos, passando de intervalos máximos de velocidade
de circulação definidos na ordem dos 120~150 km/h para 160~200 km/h. As correções de
traçado permitiram assim a um aumento generalizado das velocidades comerciais prestadas
nas suas redes. Frente a uma previsível resposta que viesse a aconselhar um aumento de
prestações nos serviços ferroviários, a viabilidade técnico-económica de uma nova linha
rapidamente apresentou-se como um estudo inevitável a ser realizado. Mais tarde,
responsáveis

pelas

diversas

administrações

ferroviárias

vieram

a

manifestar-se

e

assinalaram os problemas de falta de capacidade existente em alguns troços como o
principal motivo que desencadeou a execução de novas linhas aptas à circulação a alta
velocidade. (Pita, 2008)
Iniciou-se no ano de 1976 a execução da primeira linha de alta velocidade da Europa que
faria a conexão entre Paris e Lyon. Esta nova linha teve como principal razão da sua origem
a saturação da linha existente. Um estudo realizado sobre a antiga linha demonstrou que ao
suprimir-se os comboios de mercadorias, triplicar-se-ia a capacidade de circulação dos
comboios de passageiros, pelo que ao dispor de duas linhas paralelas, acordou-se que a
nova linha serviria apenas passageiros. Esta linha entrou em serviço com a inauguração em
1981 do primeiro troço que liga Lyon a Saint-Florentin, e veio a ser explorada em toda a sua
extensão (Paris-Lyon) a partir de 1983 com a conclusão do segundo troço. (Pita, 2008)
O caminho-de-ferro entra numa nova era com a introdução da alta velocidade, após a
procura por este meio de transporte a velocidades convencionais ter estagnado ou mesmo
em alguns eixos, ter vindo a perder quota de mercado para o transporte rodoviário e aéreo.
Isto, porque enquanto o transporte ferroviário dava os seus primeiros passos na progressão
para a alta velocidade, o transporte rodoviário já tinha evoluído para um nível de serviço
mais avançado com as vias rápidas e autoestradas, e o transporte aéreo progredido dos
aviões com motores turbopropulsores (ou turbo-hélice) para motores de reação (ou jato).
Contudo e segundo Pita (2008), após já algumas décadas de experiência na alta velocidade
na Europa e no Japão é possível concluir que com a introdução da alta velocidade, existe
uma atenuação relevante no crescimento do tráfego rodoviário comparativamente com eixos
que carecem dos serviços ferroviários de alta velocidade. Relativamente à quota do tráfego
ferroviário em relação a serviços de transporte aéreo, esta tem-se demonstrado praticamente
na totalidade quando se compara com serviços de alta velocidade com tempos de viagem até
sensivelmente 2 horas. Outro assunto que prontamente pode mostrar-se relevante é a
comparação aos serviços aéreos de low-cost, mas segundo o mesmo autor, o efeito destas
companhias aéreas tem-se demonstrado apenas dentro da quota do transporte aéreo.
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A Figura 2.4 apresenta a distribuição da atual rede de alta velocidade europeia em
operação, assim como as linhas em desenvolvimento ou planeadas.

Figura 2.4 – Rede de Alta Velocidade Europeia. Adaptado de UIC

2.3.

Linha do Norte e o projeto de alta velocidade em Portugal

A Linha do Norte insere-se num eixo prioritário não só para Portugal mas também para a
Europa, uma vez que é um eixo que segue o litoral da Península Ibérica e faz a conexão
entre grandes cidades de Portugal, entre as quais as duas maiores cidades portuguesas,
Lisboa e Porto. Neste subcapítulo será dado a conhecer a situação atual da Linha do Norte e
como esta se insere no corredor atlântico da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T).

2.3.1.

A Linha do Norte na Rede Ferroviária Nacional

A gestão de infraestrutura da rede ferroviária de Portugal (Anexo 1) está a cargo da
Entidade Pública Empresarial, Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E.. Esta entidade é
responsável pela “gestão da capacidade, a conservação e manutenção da infraestrutura
ferroviária e a gestão dos respetivos sistemas de comando e controlo da circulação,
incluindo sinalização, regulação e expedição, de forma a assegurar condições de segurança
e qualidade indispensáveis à prestação do serviço público ferroviário” (REFER, 2014a). É
também responsável por qualquer tipo de investimento inerente à atividade, nomeadamente
“construção, instalação e renovação da infraestrutura, atividade desenvolvida por conta do
Estado (bens que integram o domínio público ferroviário) ” (REFER, 2014a).
Segundo dados da REFER (2014a), a rede ferroviária de Portugal, a 31 de dezembro de
2013, caracterizava-se conforme o Quadro 2.1 que a seguir se apresenta.
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Quadro 2.1 – Caracterização da Rede Ferroviária Nacional. Dados: REFER (2014a)
Com Tráfego Ferroviário
[km]

Eletrificada

Sem
Rede
Tráfego Ferroviária
TOTAL Ferroviário Nacional

25.000 V

1.500 V

Subtotal

Não
Eletrificada

Via larga
(1668 mm)

1.605

25

1.630

802

2.432

547

2.979

Via única
Via dupla
Via múltipla

1.020
537
48

25
0
0

1.020
562
48

802
0
0

1.822
562
48

547
0
0

2.369
562
48

Via estreita
(1000 mm)

0

0

0

112

112

528

640

Via única

0

0

0

112

112

528

640

TOTAL

1.605

25

1.630

914

2.544

1.075

3.619

Significa que dos 3.619 km da rede ferroviária nacional, apenas 2.544 km, cerca de 70%,
estão efetivamente em exploração e dos quais aproximadamente 64%, que correspondem a
1.630 km, estão eletrificados.
Segundo dados apresentados pelo INE (2014), em 2013 foram transportados no sistema
ferroviário pesado 126,1 milhões de passageiros, dos quais 112,0 milhões correspondem a
tráfego suburbano, 13,9 milhões a tráfego de longo curso e 134 mil a tráfego internacional.
Em relação ao transporte de mercadorias, segundo a mesma fonte, foram transportadas em
2013 cerca de 9,3 milhões de toneladas.
Segundo dados da REFER (2014a) foram realizados na rede em 2013, cerca de 36 milhões
de CK (comboio × quilómetro), tendo sido na Linha do Norte onde se registou mais tráfego,
cerca de 39% do total dos CK efetuados. Baseando-se noutro critério, no número de
circulações que utilizam exclusivamente ou parcialmente a Linha do Norte, o uso desta
linha representa cerca de 75% dos serviços prestados (REFER).
A Linha do Norte representa-se como um eixo principal na rede ferroviária nacional,
articulando com esta várias outras linhas, entre as quais: a Linha do Minho; a Linha do
Douro; a Linha da Beira Alta; a Linha da Beira Baixa; a Linha do Oeste; a Linha de Vendas
Novas; a Linha de Cintura.
O tráfego na Linha do Norte é bastante heterogéneo, sendo uma infraestrutura que serve
comboios de mercadorias que circulam perto dos 100 km/h e comboios de passageiros em
que os patamares máximos de velocidade variam entre 120 km/h e 220 km/h dependendo
das características do material circulante, do tipo de serviço prestado (suburbanos,
regionais ou de longo curso) e também das limitações do traçado ou condições da via.
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Atualmente, a Linha do Norte apresenta fortes problemáticas de capacidade, tendo como
principais focos de congestionamento e saturação de tráfego, os troços que se localizam nas
proximidades das zonas de Lisboa, de Coimbra e do Porto.
De forma a mitigar os efeitos da tendência da Linha do Norte para a saturação e a
necessidade de reabilitação devido à degradação da infraestrutura que já conta com
aproximadamente 150 anos de existência, foram iniciadas em 1996 obras de modernização
nesta linha. Estas obras iniciaram-se com o propósito de aumentar os valores da Tabela de
Velocidades Máximas (TVM) praticada até um máximo de 220 km/h (REFER). O aumento da
velocidade máxima de circulação para estes valores na Linha do Norte faz com que esta
linha passe a ser considerada de velocidade elevada. Esta modernização “foi inicialmente
planeada no pressuposto que posteriormente se faria uma linha de alta velocidade nova em
bitola europeia no mesmo itinerário (Resolução do Conselho de Ministros RCM 52/88,
ref 37) onde circulariam os comboios de passageiros mais rápidos. A Linha do Norte serviria
os tráfegos de mercadorias, suburbanos e regionais, a velocidade de projecto não teria sido
provavelmente superior a 160km/h e a modernização teria sido mais moderada e muito
mais barata, como estava subjacente à RCM 6/88 (Ref 38).”2 (ADFERSIT, 2014)

2.3.2.

O projeto de alta velocidade em Portugal

Foi a 30 de dezembro de 1988 que foi remetido pela primeira vez em Portugal pela
Resolução do Conselho de Ministros RCM 52/88 (Anexo 2) a previsão da construção de uma
rede de alta velocidade em Portugal e Espanha que permitisse a conexão com o resto da
Europa. Foi considerado ser uma nova era do caminho-de-ferro e reconhecido a importância
que esta construção teria para a coesão do mercado interno da Comunidade Europeia. Para
essa concretização ficou resolvido que as linhas de alta velocidade seriam: projetadas com
uma velocidade nominal mínima igual ou superior a 300 km/h; de bitola internacional
(1435 mm); examinadas no âmbito da Comissão Técnica Luso-Espanhola para os Grandes
Eixos de Transporte Terrestre quando se tratassem de ligações entre Portugal e Espanha.
A 19 de dezembro de 2000 foi constituída pelo Decreto-Lei n.º 323-H/2000 a sociedade
RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S. A.. Esta sociedade teria como objetivo “o
desenvolvimento e coordenação dos trabalhos e estudos necessários para a formação das
decisões de planeamento e construção, financiamento, fornecimento e exploração de uma
rede ferroviária de alta velocidade a instalar em Portugal continental e da sua ligação com a
rede espanhola de igual natureza.” (Decreto Lei 323-H/2000). Já para a concretização dos
estudos das ligações transfronteiriças entre Portugal e Espanha, foi criado em 2001 o
Agrupamento de Interesse Económico Europeu – Alta Velocidade Espanha Portugal (AVEP).

2

As ref 37 e 38 da citação exposta correspondem respetivamente aos Anexos 2 e 3 desta dissertação
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Com a realização da Cimeira Luso-Espanhola da Figueira da Foz em novembro de 2003,
foram acordadas as ligações transfronteiriças, respetivos tempos de percurso objetivo e
prazos de concretização. Ficaram estipuladas na Cimeira as ligações: Porto-Vigo;
Lisboa-Madrid; Aveiro-Salamanca e Faro-Huelva. A 9 de junho de 2004 ficou determinado
pela RCM n.º 83/2004 (disponível no Anexo 4), algumas características da rede de alta
velocidade, associando aos eixos definidos na Cimeira mais dois eixos ferroviários nacionais:
Lisboa-Porto e Évora-Faro. São ilustrados na Figura 2.5 os eixos já mencionados.

Figura 2.5 – Rede de Alta Velocidade em Portugal e Espanha. Adaptado de RAVE (2008)
As principais características dos eixos prioritários Lisboa-Porto, Lisboa-Madrid e Porto-Vigo,
segundo dados da RAVE (2008), são as apresentadas no Quadro 2.2.
Quadro 2.2 – Principais características dos eixos de Alta Velocidade. Dados: RAVE (2008)

3

Lisboa-Porto

Lisboa-Madrid

Porto-Vigo

Tipo de Tráfego

Passageiros

Misto

Misto

Tempo de viagem

1h15m (direto)

2h45m (direto)

1h00 (direto)

Velocidade de projeto

300 Km/h

350 Km/h

250 Km/h

Extensão total

314 Km

640 Km

125 Km

Extensão em
Portugal

314 Km

203 Km

100 Km

Investimento

4.500 M€

1.800 M€ 3

850 M€

Estações

Lisboa, Rio Maior, Leiria,
Coimbra, Aveiro, Porto

Lisboa, Évora,
Elvas/Badajoz

Braga, Valença

Previsão de entrada
ao serviço

2015

2013

2013

Exclui o investimento de 600 milhões de euros referente à Terceira Travessia do Tejo (TTT)
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Em julho de 2004 foi aprovado pelo Parlamento Europeu a lista dos 30 projetos prioritários
para a criação da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), dos quais do projeto
português, apenas os eixos Évora-Faro e Faro-Huelva não faziam parte.
A RTE-T é uma política de infraestruturas na Europa que tem como objetivo, a nível
europeu: o reforço do mercado interno; a melhoria da coesão territorial, económica e social;
e a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Esta rede de transportes assenta
em nove corredores principais que se apoiam numa rede global de vias regionais e nacionais
que alimentarão a rede principal, proporcionando deslocações mais seguras e com menos
congestionamentos, viagens mais rápidas e eficientes, bem como proporcionar um menor
impacte ambiental devido ao transporte. A perspetiva desta política é que até 2030 esta
nova rede principal permitirá suprimir estrangulamentos, melhorar as infraestruturas e
racionalizar as operações de transporte transfronteiriço em toda a UE, em benefício dos
passageiros e das empresas. O financiamento da União Europeia para o setor dos
transportes no período 2014-2020 é de 26 mil milhões de euros. (Comissão Europeia)
Dos eixos da rede projetada para Portugal que se inserem no corredor atlântico da RTE-T, a
ligação Lisboa-Madrid foi considerada pela Comissão Europeia em 2008 como um dos cinco
projetos europeus mais prioritários, razão também pela qual o governo português iniciou a
implementação do projeto de alta velocidade em Portugal por esse eixo.
Em relação à extensão do eixo Lisboa-Madrid a ser construído em Portugal, este foi dividido
em 2 troços: Lisboa-Poceirão, que inclui a Terceira Travessia do Tejo; Poceirão-Caia, que faz
a ligação com Espanha. Em maio de 2008 foi assinado o contrato de concessão do troço
Poceirão-Caia e também no mesmo mês, foi anunciado a decisão da não adjudicação do
concurso público internacional para a concessão da ligação Lisboa-Poceirão. Esta decisão
marcou uma inflexão do percurso de estudo e implementação do projeto de alta velocidade
em Portugal. (Tribunal de Contas, 2014)
A novembro de 2010 foi aberto o processo de reforma do procedimento concursal
Poceirão-Caia depois de a RAVE ter desistido do processo de visto do contrato inicial,
alegadamente motivada pelos pedidos de esclarecimento do Tribunal de Contas. Após
publicação em Diário da República da RCM n.º 10/2011 que contem anexado o instrumento
de reforma do contrato Poceirão-Caia, este foi entregue no Tribunal de Contas para efeitos
de visto a fevereiro de 2011. (Tribunal de Contas, 2014)
O Tribunal de Contas veio a dar recusa de visto ao instrumento de reforma do contrato
Poceirão-Caia a 21 de março de 2012 por ter detetado “entre outros vícios, cláusulas ilegais,
irregularidades no contrato de concessão e no procedimento de adjudicação do projecto”.
Como consequência, o Ministério da Economia e do Emprego referiu em nota que o projeto
português de alta velocidade estaria definitivamente abandonado. (Governo, 2012)
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Conforme indicado pela RCM n.º 101-A/2010, como medida de consolidação orçamental, a
RAVE foi considerada uma empresa a extinguir por integração na REFER, a qual seria
mandatada por despacho para proceder aos estudos de demonstração do interesse e
viabilidade da operação.
A Figura 2.6 que a seguir se apresenta resume a cronologia dos factos mais relevantes
referentes ao projeto português de alta velocidade, assim como adiciona alguns detalhes
para melhor compreensão do desenvolvimento do projeto.

Figura 2.6 – Cronologia do Projeto Português de Alta Velocidade. Fonte: Tribunal de Contas (2014)

2.4.

Interesse de uma abordagem incremental nos investimentos em linha de alta
velocidade

Neste subcapítulo será apresentado o modelo de negócio escolhido para aplicação do projeto
português de alta velocidade assim como as suas componentes de contratação e de
investimento. Conclui-se dando-se ênfase à importância da flexibilidade neste tipo de
investimentos em infraestruturas, assim como o interesse da utilização de ferramentas de
simulação e como estas podem e devem ajudar na tomada de decisões.

2.4.1.

Caracterização do modelo de negócio português

O modelo português para a implementação da rede de alta velocidade, apresentado pela
RAVE em junho de 2007, tinha como principais objetivos estratégicos assegurar a
comportabilidade para o Estado português, garantir o cumprimento de prazos, garantir uma
elevada qualidade de serviço e minimizar os riscos, sobretudo para o Estado. Com este
modelo de negócio pretendia-se assegurar a redução dos custos e dos riscos na execução do
projeto de alta velocidade em Portugal para o Estado, através da alocação dos riscos aos
intervenientes mais habilitados para os gerir. Tinha também como objetivo assegurar a
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competitividade na contratação, procurando financiamentos comunitários e maximizando os
fundos gerados pelo projeto, diluindo os pagamentos ao longo da vida útil estimada,
assegurando a canalização de benefícios socioeconómicos (turismo, ambiente, emprego, etc.)
e fiscais para Portugal. (Tribunal de Contas, 2014)
Definiu-se a participação mista público-privada como a melhor opção encontrada que
assegurasse a implementação da rede de alta velocidade em Portugal e que fosse de
encontro aos objetivos estratégicos definidos. Dessa forma, garantia-se uma redução no
investimento público, uma distribuição dos riscos pelas partes mais bem preparadas e
assegurava-se o papel do Estado como controlador das áreas estratégicas de regulação,
planeamento, financiamento e articulação do sistema. (A.T. Kearney, 2004)
À semelhança do modelo holandês, a contratação do projeto no modelo português foi
refletida em função de cada componente, nomeadamente: infraestrutura, que por sua vez se
divide na subestrutura e superestrutura; infraestrutura de sinalização e telecomunicações;
estações; gestão e controlo da capacidade; material circulante; operação do transporte,
separando a operação do transporte de passageiros da de mercadorias. (KPMG, 2007)
De acordo com A.T. Kearney (2004) o Estado deveria assumir a subestrutura por forma a
atrair o interesse de investidores privados para as restantes áreas de negócio. Relativamente
à superestrutura esta foi desagregada em cinco parcerias público-privadas (PPP):
Poceirão-Caia; Lisboa-Poceirão; Lisboa-Coimbra; Coimbra-Porto; Braga-Valença (numa
primeira fase do troço Porto-Valença). Estas cinco PPP previam a conceção, construção,
financiamento e manutenção da substrutura e superstrutura ferroviárias, por um período
de 40 anos e teriam um mecanismo de pagamento, essencialmente, com base na
disponibilidade. A construção das estações seria garantida pela execução das PPP com
exceção das estações de Lisboa e Porto que seriam assumidas pelo Estado.
Para minimizar o risco de interface gerado pela divisão dos contratos ao longo do traçado,
adotou-se para implementação da infraestrutura de sinalização e telecomunicações uma
única PPP para a conceção, fornecimento, instalação, financiamento e manutenção, para a
totalidade da extensão dos eixos do projeto, por um período de 20 anos e com um
mecanismo de pagamento assente exclusivamente na disponibilidade. Foi portanto adotado
o modelo split que se distingue do modelo single que parte de uma base em que todas as
componentes de infraestrutura e de sinalização e telecomunicações se encontram
horizontalmente integradas, existindo a desintegração vertical. (KPMG, 2007)
É ilustrado na Figura 2.7 uma representação gráfica dos troços cuja execução seria da
responsabilidade das diferentes PPP encarregadas da implementação da rede de alta
velocidade em Portugal.
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Figura 2.7 - Modelo Split com representação das PPP. Adaptado de KPMG (2007)
A gestão da circulação e alocação da capacidade ficaria à responsabilidade do Estado, mais
concretamente a cargo da REFER, a qual já é incumbida dessa responsabilidade na rede
ferroviária existente em Portugal.
Relativamente ao material circulante e à operação de transporte nada ficou plenamente
assente, contudo uma das hipóteses estudadas consistia numa aquisição de comboios com
comprimento de eixo variável pelo Estado por via de leasing operacional, cabendo ao
operador o pagamento da renda associada à sua utilização. (KPMG, 2007)
Segundo dados da RAVE e posteriormente da REFER, previa-se de encargos diretos com os
projetos a lançar em regime de PPP para a concretização da rede de alta velocidade em
Portugal um total de 9.084 milhões de euros, dos quais 1.421 milhões de euros provinham
do fluxo líquido da União Europeia. Este financiamento comunitário derivava por aplicação
da política da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) e pelo fundo de coesão por
execução do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 2007-2013, que constitui o
enquadramento para a aplicação da política comunitária de coesão económica e social em
Portugal. Os encargos diretos previstos para cada PPP, com as respetivas partes de fluxo
líquido do Estado e da União Europeia, estão representados na Figura 2.8 que se segue.
Poceirão / Caia
Lisboa / Poceirão

970 M€
1.150 M€

Lisboa / Coimbra

Sinalização e telecomunicações
0 M€

371 M€

1.809 M€

Coimbra / Porto
Porto / Valença

515 M€

1.916 M€
978 M€
840 M€
500 M€

Fluxo líquido do Estado português

269 M€
170 M€

85 M€
11 M€
1.000 M€ 1.500 M€ 2.000 M€ 2.500 M€
Fluxo líquido da União Europeia

Figura 2.8 – Encargos diretos com os projetos PPP. Dados: Tribunal de Contas (2014)
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Quanto a encargos indiretamente relacionados com os projetos em regime de PPP, segundo
as mesmas fontes, totalizavam aproximadamente 654 milhões de euros e advinham em
grande parte das alterações necessárias a estações já existentes. Estes encargos previam:
acessos; subestações de energia; modificações nas redes rodoviárias e ferroviárias já
existentes; encargos relativos a investimentos decorrentes da articulação com outros meios
de transporte; encargos das alterações aos sistemas de gestão de tráfego e de sinalização
não abrangidos pelo atual sistema de gestão da circulação. (Tribunal de Contas, 2014)

2.4.2.

Interesse em analisar o impacto de um investimento faseado na linha Lisboa-Porto

O atual contexto financeiro e económico difícil que Portugal atravessa, muito derivado pela
conjuntura económica mundial associada à volatilidade e instabilidade da economia e dos
mercados, veio trazer uma maior importância e relevância à concretização, e respetiva
correta interpretação, de estudos e análises custo-benefício relativas à conceção de
infraestruturas de elevado valor acrescentado como é o caso do projeto de alta velocidade.
Outro aspeto relevante que se deverá ter em consideração neste tipo de investimentos é a
flexibilidade que o modelo de negócio a adotar apresenta. Um modelo com maior
flexibilidade permite alcançar de forma mais eficiente uma melhor resposta a circunstâncias
adversas que possam ocorrer. Segundo Kalligeros (2006) um modelo apresenta flexibilidade
quando ao avaliar as condições de um projeto num determinado momento, é possível tomar
as seguintes decisões: optar por um adiamento do projeto para possibilitar a aquisição de
mais

informações

desenvolvimento

de

sobre

quaisquer

variáveis

variáveis

extremamente

relevantes;
desfavoráveis

abandonar
ao

o

projeto;

projeto

por

aumentar

a

capacidade do sistema em resposta à evolução de variáveis favoráveis; modificar os inputs e
outputs em função dos resultados observados com o decorrer do tempo; alterar a escala de
operação, possibilitando o aumento ou diminuição da oferta, de forma a adequar-se com
maior exatidão à procura; optar por qualquer combinação das decisões mencionadas.
Assim, uma hipótese para implementação da rede de alta velocidade em Portugal, passa por
uma abordagem incremental nos investimentos, procurando começar por onde a
necessidade do aumento de capacidade nos eixos ferroviários é já existente.
Ao contrario do eixo Lisboa-Madrid, o primeiro eixo ferroviário de alta velocidade que se
previa implementar em Portugal e o qual seria financeiramente inviável, o eixo Lisboa-Porto
já é apresentado como economicamente viável nos estudos de análise custo-benefício
(Tribunal de Contas, 2014). Adicionalmente, de acordo com o estudo de análise
custo-benefício realizado pelo TIS (2007) relativamente ao eixo Lisboa-Porto, a procura
desviada no primeiro ano de operação necessária para viabilizar economicamente o projeto é
19,71% inferior ao valor de tráfego projetado para o início de exploração. Também no estudo
apresentado pela empresa de consultoria A.T. Kearney (2004) refere que numa desagregação
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por corredores, o eixo Lisboa-Porto “será claramente a unidade de maior dimensão e
atractivo", demonstrando um elevado potencial para envolvimento de privados uma vez que
o valor das operações suporta todo o investimento em superestrutura.
A hipótese desenvolvida nesta dissertação consiste numa primeira fase de construção do
troço de alta velocidade Porto-Aveiro, o qual seria complementar com a Linha do Norte.
Optou-se este troço pelas razões até agora apontadas e com base em ser hoje um dos troços
mais constrangidos da Linha do Norte e também por a cidade do Porto ter demonstrado um
interesse no projeto de alta velocidade particularmente relevante, constituindo assim um
mercado importante pela sua dimensão (A.T. Kearney, 2003). A necessidade da construção
deste troço está também referida no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas,
PETI3+, que prevê um cofinanciamento comunitário de 80% (Ministério da Economia, 2014).
Uma vez que se fica perante uma interligação entre linhas de diferentes características,
facilmente podem surgir e identificar-se diferentes problemáticas de operação. Nesse sentido
e para auxiliar na tomada de decisões e verificar compatibilidades e incompatibilidades da
hipótese formulada, depara-se com a necessidade do uso de ferramentas de simulação,
também para se conseguir avaliar o impacto deste investimento faseado. Através da
simulação consegue-se antecipar e avaliar quais os pontos benéficos e prejudiciais desta
abordagem incremental para implementação do projeto de Alta velocidade em Portugal.
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3.

MODELAÇÃO DA OPERAÇÃO FERROVIÁRIA DE UMA LINHA CONVENCIONAL
DE TRÁFEGO HETEROGÉNEO – CASO DE ESTUDO: LINHA DO NORTE

É inicialmente exposta neste capítulo a relevância da simulação na engenharia aplicada ao
caminho-de-ferro. Serão apresentadas breves definições relacionadas à simulação e
necessárias para um bom entendimento do funcionamento da modelação de uma linha
ferroviária. A finalizar este capítulo é apresentado a modelação da linha do caso de estudo
com recurso à ferramenta informática “OpenTrack”.

3.1.

A simulação no caminho-de-ferro

A simulação tem sido um campo de investigação decorrente em várias áreas de engenharia.
As ferramentas de simulação de aplicação no âmbito ferroviário resultaram inicialmente da
necessidade do recurso de ajuda computacional à execução do planeamento de horários de
uma rede ferroviária, uma vez que este se apresenta como um processo extremamente
demorado e minucioso. Atualmente as ferramentas de simulação servem também de auxílio
a outras tarefas como a deteção de conflitos e sua resolução. Ao mesmo tempo, determinam
as consequências na rede das decisões de despacho através de algoritmos de gestão de
tráfego dinâmico, assim como também permitem uma condução mais eficiente e amiga do
ambiente através de sistemas de auxílio de condução. Estes sistemas que correm em tempo
real são usados no caminho-de-ferro para melhorar a qualidade da operação, prevendo e/ou
permitindo o controlo do tráfego ferroviário com grande precisão. (Jaekel & Albrecht, 2014)
As ferramentas de simulação permitem executar diferentes modelos de simulação em função
dos objetivos que se pretendem alcançar. As simulações determinísticas baseiam-se em
dados definidos e determinados, isto é, sem qualquer tipo de parâmetros aleatórios. Estas
simulações servem principalmente para auxiliar na realização de projetos de novas
infraestruturas e também no planeamento de horários. Já as simulações estocásticas
distinguem-se das simulações determinísticas por considerarem parâmetros aleatórios, ou
seja, acontecimentos com possibilidade de ocorrência definidos segundo uma probabilidade
previamente estabelecida. Estas simulações servem para auxiliar no planeamento e na
análise de robustez dos horários, tendo como finalidade o planeamento de horários que
garantam elevados níveis de capacidade mesmo aquando da presença de distúrbios
estocásticos na rede. (Medeossi, 2009)
Existem duas estratégicas básicas de simulação, a simulação assíncrona e a simulação
síncrona. A simulação assíncrona assemelha-se a um método de planeamento de horário,
com as diferentes classes de comboios a serem implementadas na simulação em diferentes
instantes e segundo a ordem de prioridade das classes. Os conflitos que eventualmente
ocorram durante a simulação são resolvidos atrasando o percurso do comboio de classe
21

inferior na rede. A simulação assíncrona inviabiliza assim qualquer possibilidade de
afrouxamento de velocidade de um comboio mais rápido ao alcançar um comboio mais
lento, pelo que não consegue representar uma eventual situação real e intencional de
operação. Na simulação síncrona isso já não acontece, uma vez que todos os processos de
operação, incluindo resolução de conflitos, são simulados em tempo real. Desta forma, os
dados resultantes de uma simulação síncrona aproximam-se em muito aos dados de uma
operação real. (Pachl, 2009)

3.1.1.

Princípios de simulação de uma rede ferroviária

A previsão do tráfego ferroviário é um aspeto importante e necessário principalmente para
os planeadores conseguirem definir um horário robusto, e para permitir aos despachantes
uma melhor gestão de tráfego em tempo real e em condições de tráfego perturbado. Estas e
outras tarefas baseadas na simulação, apenas podem ser eficazmente executadas quando os
modelos se apresentam devidamente calibrados a nível da circulação dos comboios e dos
seus itinerários na rede, assim como outras variáveis pertinentes à operação ferroviária.
As ferramentas de simulação assentam na modelação de quatro categorias essenciais:


Infraestrutura

A modelação que detalha todos os pormenores físicos do traçado de uma rede, isto é, a
posição relativa, dimensão e distância entre os vários elementos que caracterizam a
infraestrutura, nomeadamente: layout das estações e das linhas; túneis; retas; rampas, com
os gradientes normalmente definidos em permilagem; raios de curvatura; Aparelhos de
Mudança de Via; limites de velocidade impostos devido às características da linha.


Sinalização

Definição das regras e regulamentos de segurança relativas à circulação dentro da rede
simulada e da interação entre os veículos e os elementos de sinalização.
Determinação das características e regras subjacentes ao sistema de controlo automático de
comboios, ATC (Automatic Train Control).
Delineamento da posição dos elementos que dizem respeito ao sistema de sinalização na
infraestrutura, e consequentemente definição dos cantões e os seus comprimentos, assim
como o comportamento de frenagem e os limites de velocidade impostos pelo ATC.
Existem ferramentas de simulação que devido à forte interação entre a infraestrutura e a
sinalização, consideram estas duas categorias de modelação num único conjunto,
integrando assim o que diz respeito à sinalização na categoria de infraestrutura.
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Horário

Introdução de uma linha de tempo que represente os veículos que constem no sistema
simulado. Define-se nesta categoria a hora de introdução dos veículos na rede, tendo-se por
base duas opções, ou a criação de um comboio numa estação, com velocidade inicial nula,
ou a introdução de um comboio na rede já em marcha, isto é, com velocidade inicial
diferente de zero.
São definidas para cada comboio as horas respetivas de chegada e de partida nas estações
que pertencem ao itinerário do comboio simulado. São também definidos os tempos de
espera mínimos na estação, assim como os eventuais atrasos estocásticos a considerar
segundo os parâmetros especificados na respetiva função de distribuição de probabilidades.
Para uma abordagem em que se pretenda avaliar unicamente a performance máxima de um
comboio ao longo de um itinerário, é apenas definida a hora de introdução na rede. Significa
portanto que não são definidas as horas de chegada e partida nas estações, podendo-se
contudo obrigar a uma paragem numa estação definindo um tempo mínimo de espera.


Material Circulante

Definição das características e dos modelos matemáticos que representam na sua
integridade o comportamento físico e mecânico dos vários veículos circulantes na rede
simulada.
São principais características dos veículos ferroviários a modelar as curvas de tração, que
representam em função da velocidade o esforço máximo capaz de ser transmitido ao carril
pelo rodado sem este patinar; a máxima desaceleração; a resistência ao avanço; as
características elementares da composição como o número de carruagens/vagões e o seu
comprimento e peso total.
A modelação do material circulante é um dos aspetos mais importantes, se não mesmo o
mais importante para a simulação, uma vez que sem uma correta modelação das
capacidades e limites do material circulante, os dados resultantes da simulação não são
fiáveis e perde-se portanto qualquer representatividade que se queira alcançar.
Dependendo da ferramenta de simulação, do grau de fiabilidade dos resultados que se
pretendam adquirir e do tempo consentido para empenhar na tarefa de modelação, assim
como da duração de execução da simulação, existem diferentes fórmulas matemáticas que
se podem adaptar ao material circulante.
Existem várias abordagens publicadas que resolvem o sistema de equações diferenciais do
movimento associado aos veículos. Além da solução analítica existem outras soluções, umas
baseadas no tempo, posição e velocidade com uma resolução por passos, enquanto outras
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resolvem o sistema de equações reformulando a uma equação integral com base na
velocidade. (Jaekel & Albrecht, 2014)
As três abordagens de cálculo mais comuns para resolver as equações diferenciais do
movimento são: através do cálculo infinitesimal, que em vez de uma resolução numérica,
apresenta uma resolução analítica através de cálculo infinitesimal; através do método
explícito do Método de Euler, que se baseia numa aceleração constante por troços; por
último, por aplicação da regra de quadratura gaussiana, aproximando a integrada a uma
função polinomial mais fácil de integrar. (Jaekel & Albrecht, 2014)

3.1.2.

Ferramentas de simulação ferroviária

Existem disponíveis no mercado inúmeras ferramentas de simulação. Em termos gerais, as
ferramentas de simulação ferroviárias surgem no mercado através de um dos dois seguintes
meios: ou como resultado de projetos de investigação e desenvolvimento em instituições de
ensino superior e em parceria com as empresas gestoras e/ou operadoras de tráfego
ferroviário; ou por desenvolvimento e comércio do software a nível particular e profissional
por empresas que se dedicam ao mercado da simulação.
O manuseamento de uma ferramenta de simulação pode servir vários objetivos devido às
características polivalentes que estas ferramentas conseguem alcançar. Atualmente,
algumas companhias ferroviárias utilizam ferramentas de simulação para a conceção de
horários que foram inicialmente desenvolvidas para análises de capacidade. Por este motivo,
muitas empresas acabaram por lançar módulos de software adicional (add-ons) para as
suas ferramentas base conseguirem desempenhar esta dupla funcionalidade procurada
pelas companhias ferroviárias. (Pachl, 2009)
Resumidamente e dependendo da ferramenta de simulação, por norma, as principais tarefas
que estas procuram executar são: comparar futuros cenários de alteração da infraestrutura;
analisar a capacidade de linhas e estações; estudar o comportamento do material
circulante; conceber horários e examinar a sua robustez; analisar o sistema de sinalização.
De seguida são apresentadas algumas ferramentas disponíveis no mercado para a execução
de tarefas através de simulação ferroviária, acrescida de uma breve descrição.


RailSys

O RailSys é uma ferramenta de simulação síncrona que auxilia na gestão de capacidade de
uma rede ferroviária através da deteção de conflitos que perturbem o normal funcionamento
da circulação. Esta ferramenta permite ainda executar análises de horários e avaliar o
impacto de alterações destes na infraestrutura. O RailSys é uma ferramenta desenvolvida
pela empresa alemã Rail Management Consultants (RMCon), GmbH.
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HERMES

O HERMES (Holistic Environment for Railway Modelling, Evaluation and Simulation) é uma
plataforma de simulação que examina potenciais soluções na operação ferroviária. Esta
plataforma providencia uma avaliação da performance através de uma perspetiva do
comportamento humano. Consegue reproduzir as características de uma operação
congestionada e prevê potenciais conflitos. O HERMES é uma plataforma desenvolvida pela
empresa inglesa Graffica, Ltd. e foi a ferramenta utilizada no projeto europeu ON-TIME
(Optimal Networks for Train Integration Management across Europe).


DaVinci

A plataforma DaVinci tem como propósito principal a gestão de tráfego ferroviário. É uma
plataforma que foi desenvolvida integrando vários sistemas de operação e exploração
ferroviária provenientes de diferentes tecnologias. Nesta plataforma está integrada um
ambiente de simulação que permite a realização de testes e exercícios em condições reais
simuladas. Esta plataforma foi desenvolvida pela empresa espanhola Indra Sistemas, S.A. e
é usada na gestão de tráfego em Espanha pela respetiva empresa responsável, Adif, E.P.E..


Viriato

O software Viriato tem como finalidade o planeamento de horários de uma rede ferroviária e
é uma ferramenta utilizada por várias companhias. A partir da simulação é calculado o
tempo de marcha de um comboio e o corredor que este ocupa na rede. É uma ferramenta
que permite o planeamento horário de forma a coordenar diferentes serviços e a delinear a
ocupação das plataformas de uma estação. Esta ferramenta possibilita durante o
planeamento horário de um determinado dia, carregar parcialmente horários específicos de
outros dias e de determinados serviços. Tem a funcionalidade de disponibilizar os horários
na ótica do utilizador final dos serviços. O Viriato é uma ferramenta informática
disponibilizada pela empresa suíça SMA and Partners, Ltd. e é atualmente utilizada pela
REFER no âmbito de conceção de horários na rede ferroviária portuguesa.


OpenTrack

O OpenTrack é uma ferramenta de simulação ferroviária bem estabelecida como um
sofware de planeamento e é utilizada por várias companhias ferroviárias, consultorias e
universidades. Esta ferramenta permite a modelação, simulação e análise dos diferentes
tipos de transportes ferroviário, assim como de sistemas maglev (magnetic levitation).
Permite a análise de capacidade de linhas e de estações, possibilita estudos de material
circulante e avaliações com diferentes sistemas de sinalização. Esta ferramenta tem também
a capacidade de auxílio na conceção de horários e respetiva análise de robustez, bem como
analisar os efeitos de atrasos e de falhas no sistema. O OpenTrack é uma ferramenta da
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empresa suíça OpenTrack Railway Technology, Ltd. e é utilizada pela REFER para
simulações de pormenor de comportamento do comboio na infraestrutura.
Esta ferramenta foi a selecionada para o desenvolvimento desta dissertação, pelo que mais
informações e princípios de funcionamento serão apresentados no próximo subcapítulo.


railML

Apesar do railML não ser propriamente uma ferramenta de simulação, é importante aqui a
sua menção uma vez que se trata de um projeto de relativo interesse. O railML é um projeto
cujo objetivo final é possibilitar a comunicação entre diferentes ferramentas de simulação
ferroviária. É um projeto inacabado e em constante desenvolvimento, contanto com a
participação de várias empresas desenvolvedoras de ferramentas de simulação interessadas
no projeto. O resultado tem sido o desenvolvimento de uma linguagem informática, o
Railway Markup Language (railML), que facilita um formato universal para a partilha de
dados entre as diversas aplicações. O railML é uma iniciativa alemã desenvolvida pela
comunidade railML.org.

3.2.

OpenTrack – Introdução à ferramenta de simulação ferroviária

O OpenTrack foi desenvolvido entre 1995 e 2000 como um projeto de investigação no
Instituto de Planeamento de Transportes e Sistemas do Instituto Federal Suíço de
Tecnologia (ETH IVT) em Zurique, Suíça, pelo Dr. Daniel Hürlimann e sob a supervisão do
Professor Heinrich Brändli, contando com mais o apoio de três estudantes do mesmo
instituto, Markus Ullius, Thomas Burri e Markus Fretz. (Hüerlimann & Nash, 2003)
A primeira versão do OpenTrack foi lançada em 2000, tendo sido logo utilizada por várias
companhias ferroviárias, empresas de consultoria, e unidades de investigação para
simulação e análise de processos de operação ferroviária já com um grande nível de
precisão. (Hüerlimann & Nash, 2003)
Desde então, o OpenTrack tem sido continuamente atualizado e melhorado com base nos
comentários dos seus utilizadores, aumentando as suas funcionalidades, aprimorando os
processos de avaliação e melhorando a sua compreensibilidade como ferramenta de
simulação para o caminho-de-ferro e sistemas maglev. O caso de estudo desenvolvido nesta
dissertação foi desenvolvido com recurso à versão 1.5 lançada no final do ano de 2007.
Desde 2006, o OpenTrack tem sido distribuído pela empresa spin-off do Instituto Federal
Suíço de Tecnologia, a OpenTrack Railway Technology, Ltd., com sede em Zurique.
O OpenTrack foi eleito como a ferramenta a ser utilizada para o desenvolvimento desta
dissertação, devido à parceria do Instituto Superior Técnico com a empresa responsável e às
características que esta ferramenta disponibiliza, que vão de encontro com o procurado.
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3.2.1.

Estruturação da aplicação OpenTrack

Aquando da criação do OpenTrack através do projeto de investigação, o objetivo final era o
desenvolvimento de um programa de simulação ferroviária que fosse de fácil utilização e que
conseguisse dar resposta às inúmeras questões de operações ferroviárias. O resultado final
deste projeto foi um programa que funciona por módulos e que pode ser sumarizada
segundo a Figura 3.1 que a seguir se apresenta.

Figura 3.1 – Ilustração dos principais módulos do Opentrack. Adaptado de Hüerlimann & Nash (2003)
Conforme se pode confirmar pela Figura 3.1 o OpenTrack funciona a partir da introdução de
três módulos de dados: material circulante; infraestrutura; horário. Somente com estes três
módulos definidos é que é possível executar uma simulação válida nesta ferramenta.
A simulação é levada a cabo tendo em consideração os dados inseridos pelo utilizador,
fazendo com que os comboios se movimentem segundo um trajeto predefinido e de acordo
com o horário correspondente.
O OpenTrack funciona segundo um procedimento misto de simulação contínua e discreta. O
processo que calcula a solução das equações diferenciais do movimento dos veículos é
contínuo, enquanto o processo que define o estado da sinalização e da distribuição de
atrasos e incidentes é discreto. (Hüerlimann & Nash, 2003)
Durante a simulação e conforme ilustrado na Figura 3.1, o OpenTrack produz uma
variedade de dados de output. Estes dados podem ser facultados ao utilizador em diversos
formatos, possibilitando desta forma uma análise mais ampla, eficaz e personalizada.
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3.2.2.

Dados de input

Como exposto anteriormente, esta aplicação funciona com base nos dados introduzidos
segundo três categorias principais: material circulante, infraestrutura e horário. De seguida
e baseando-se no manual do OpenTrack (Hüerlimann & Nash, 2003), é esclarecido com
maior detalhe como esta ferramenta de simulação lida respetivamente com estes dados.

O

Material Circulante

material

circulante

consiste

em

locomotivas,

automotoras,

veículos

especiais

(essencialmente de manutenção) ou no conjunto formado por locomotivas e carruagens ou
vagões que combinados formam, respetivamente, um comboio de passageiros ou um
comboio de mercadorias.
Os dados do material motor, ou seja das locomotivas ou das automotoras, são guardados
numa base de dados denominada “depot”. Nessa base de dados estão todos os materiais
motores possíveis de usar na aplicação e inclui todos os dados técnicos relevantes para a
execução da simulação, como as curvas de tração, peso, comprimento e valores de adesão.
As carruagens e os vagões não são definidos com detalhe nesta aplicação, uma vez que para
a simulação apenas é levado em conta o comprimento e o peso total do comboio. Um
comboio é portanto constituído tendo em consideração as características de uma ou mais
locomotivas, acrescido de uma ou mais carruagens/vagões, considerando apenas o
respetivo peso e comprimento. As formações de comboios são geridas e gravadas no
OpenTrack numa base de dados própria de nome “trains”.


Infraestrutura

A infraestrutura representa-se no programa OpenTrack através de um processo gráfico e
esquemático do layout real da linha que se pretende modelar, acrescido das suas
características

e

componentes

adicionais.

São

incluídos

atuais

elementos

físicos

pertencentes à infraestrutura, tais como secções de via, denominados de “edges” no
OpenTrack, elementos de sinalização e as estações (gravadas na base de dados “stations”).
As diversas características são atribuídas aos elementos de infraestrutura através da
ferramenta “inspector”. É portanto através do “inspector” que são especificadas as
características respeitantes a um “edge” em particular, como o seu comprimento, gradiente
e velocidades máximas de circulação dependendo das categorias de comboios.
Um “edge” é constituído pela união de dois elementos pontuais “vertex”. O “vertex” é o
elemento mais básico que representa a infraestrutura no OpenTrack e define um ponto no
espaço. A este elemento pode ser atribuído através do “inspector”, um nome e o ponto
quilométrico da linha que representa, também designado pela abreviatura PK.
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Depois de definidos os elementos físicos da infraestrutura no OpenTrack é preciso definir
manualmente os movimentos aparentemente lógicos e permitidos na rede. Os movimentos
permitidos são definidos em blocos de três níveis, sendo os de nível superior formados por
um conjunto de blocos do nível imediatamente inferior.
O primeiro nível, denominado de “route”, consiste num conjunto de “edges” sucessivos e
interligados por “vertexes” e é formado e delimitado entre dois elementos de sinalização, um
em cada extremidade. Quando existem vários movimentos possíveis e permitidos entre os
mesmos dois elementos de sinalização, cada um dos movimentos permitidos representa um
“route” distinto. Significa em termos de sinalização que um “route” ocupa sempre um
cantão, exceto os “routes” que atravessam Aparelhos de Mudança de Via que ocupam mais.
O segundo nível é um “path” e consiste num conjunto sucessivo de “routes”. Em termos
físicos, podem definir um grupo lógico de movimentos sucessivos que atravessa uma
determinada área, como um atravessamento de uma estação ou um movimento entre
estações, ficando a lógica associada ao critério do utilizador do OpenTrack.
O terceiro e último nível é um “itinerary” e consiste num conjunto sucessivo de “paths”.
Uma vez que o “itinerary” é o nível final nas definições de movimentos, estes são os que
efetivamente vão representar um itinerário de um comboio a ser introduzido na simulação.
Estes blocos de movimentos definidos são gravados na base de dados “dest” do programa.


Horário

Os dados do horário servem para definir informações relativas aos movimentos do material
circulante dentro da rede simulada no OpenTrack. Estas informações dizem respeito às
horas de chegada e de partida das estações de cada veículo, possíveis conexões e tempos
mínimos e/ou máximos de espera.
Qualquer manobra ferroviária específica de exploração como um acoplamento entre dois
comboios ou a separação de uma composição de veículos é definida no horário.
Relativamente à operação de inversão, que diz respeito à chegada de um comboio a uma
estação, a sua rotação em termos técnicos de operação e partida no sentido oposto ao de
chegada, esta não é contemplada como uma opção disponível no programa OpenTrack. Em
substituição, pode-se fazer o equivalente a uma operação de inversão através de um
conjunto de manobras entre dois comboios aparentemente distintos no programa, mas que
em termos práticos representariam o mesmo comboio. Devido à penosidade deste processo,
as operações de inversão são pouco utilizadas no OpenTrack.
O horário é guardado numa base de dados de nome “timetable”. Já quando se define um
serviço associando um horário a um itinerário e ao respetivo material circulante, esta
informação é guardada numa base de dados própria designada “courses”.
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3.2.3.

Simulação

O objetivo do processo de simulação no OpenTrack é a execução do horário pelo material
circulante na infraestrutura, com todos estes dados predeterminados pelo utilizador.
Como já mencionado, o OpenTrack emprega um método misto de contínuo e discreto na
simulação da circulação dos veículos ferroviários. O movimento dos veículos tem por base
um processo contínuo e é simulado a partir da resolução das equações diferenciais do
movimento. Enquanto os processos discretos consistem nas alterações pontuais dos
elementos de sinalização e na atribuição de eventuais atrasos aos comboios.
O OpenTrack baseia-se no método numérico de Euler para a resolução das equações
diferenciais do movimento que regem a movimentação do material circulante. O Método de
Euler providencia valores suficientemente precisos para uma simulação com valores
bastante aproximados aos previstos de uma situação real. (Hüerlimann & Nash, 2003)
A equação da Lei Fundamental da Dinâmica, também conhecida por 2ª Lei de Newton (3.1),
serve de base ao cálculo do movimento dos veículos ferroviários no OpenTrack.
𝐹 =𝑚×𝑎 ⇔ 𝑎 =

𝐹
𝑚

(3.1)

Com “𝐹” sendo a força tratora transmitida pelo motor do veículo em Newtons (N); “𝑚” a
massa total do veículo em quilogramas (kg); “𝑎” a aceleração resultante em m/s2.
A aceleração do material circulante é determinada após definição das curvas de tração do
material circulante, a força resistente entre o rodado e o carril, as condições de adesividade
devido a condições ambientais, e outros parâmetros resistentes como o fator túnel.
Para a determinação da velocidade e das posições num determinado momento é aplicado o
Método de Euler. Este método funciona através do cálculo da alteração de uma variável a
partir de um instante inicial já determinado ou conhecido. É portanto calculada uma
estimação da variável com recurso ao valor antecedente da mesma variável no instante
inicial de cálculo; através da função precedente derivada no tempo, com base num bloco fixo
de tempo entre cálculos. As equações (3.2) e (3.3) demonstram respetivamente a aplicação
do Método de Euler para o cálculo da velocidade e da posição no espaço para um
determinado tempo, 𝑡2.
𝑡2

𝑣 = 𝑣0 + ∫ 𝑎 𝑑𝑡 ⇔ 𝑎 =
𝑡1

𝑡2

𝑠 = 𝑠0 + ∫ 𝑣 𝑑𝑡 ⇔ 𝑣 =
𝑡1

𝑑𝑣
𝑑𝑡

(3.2)

𝑑𝑠
𝑑𝑡

(3.3)

Com “𝑣0 ” e “𝑠0 ” a representarem respetivamente as variáveis iniciais de velocidade e de
posição, previamente determinadas ou conhecidas.
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Os elementos de segurança de via também regem os movimentos do material circulante na
rede ferroviária simulada no OpenTrack. A performance dos veículos é portanto
condicionada pelo estado de ocupação das secções de via, assim como pelos intervalos de
tempo definidos para a alteração das condições da sinalização. Enquanto não houver
condições permissivas de passagem pelos elementos de segurança, o material circulante fica
retido e impedido de continuar a sua marcha. No OpenTrack existe também a possibilidade
de os elementos de sinalização serem definidos de forma a permitirem a entrada do material
circulante em secções de via ocupadas, conseguindo simular neste caso condições de
marcha à vista, através da imposição de um limite de velocidade especial nestas situações.
A simulação é executada no OpenTrack em modo animado ou dispondo apenas os
resultados finais ao utilizador aquando da conclusão da simulação. No modo animado o
utilizador consegue observar a movimentação dos comboios através da representação das
secções de via ocupadas e alocadas aos respetivos serviços. É também observável o estado
dos elementos de segurança dispostos na rede simulada. A Figura 3.2 apresenta um
exemplo do modo animado de um troço no OpenTrack durante a execução da simulação.

Figura 3.2 – Animação do OpenTrack durante a simulação. Adaptado de Hüerlimann & Nash (2003)

3.2.4.

Dados de output

Todas as informações sobre a performance do material circulante que é introduzido no
sistema são armazenadas em bases de dados durante a simulação. O OpenTrack vai
portanto monitorizando dados concernentes à marcha de cada veículo de uma forma
semelhante ao tratamento de dados de um tacógrafo, virtual neste caso, registando os
valores da velocidade de circulação, aceleração e distância percorrida. Após concluído o
processo de simulação e com base nestas informações, torna-se possível a execução de
diversas apreciações segundo os critérios idealizados pelo utilizador.
O OpenTrack é capaz de executar uma variedade de avaliações com base nos dados
resultantes da simulação. Estas avaliações podem ser feitas sob diferentes perspetivas,
nomeadamente, por comboio, por percurso ou por estação. As avaliações ficam disponíveis
ao utilizador no formato de texto (tabelas); na forma de funções apresentas graficamente; ou
num formato específico que apenas é possível de ser visualizado dentro do programa.
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De seguida apresenta-se um esquema (Figura 3.3) que ilustra como o OpenTrack faz a
gestão de dados. Este esquema inclui a relação do programa com os ficheiros de output, com
os ficheiros de bases de dados que foram referidos no subcapítulo de dados de input e com
os ficheiros próprios do funcionamento da ferramenta de simulação.

Figura 3.3 – Esquema da gestão de dados no OpenTrack. Adaptado de Hüerlimann & Nash (2003)
Os ficheiros de output consistem em ficheiros baseados na codificação de texto ASCII.
Significa portanto que estes ficheiros podem ser avaliados e editados em qualquer programa
de edição de texto ou de folha de cálculo.
Na Figura 3.3 observa-se que os ficheiros de simulação do OpenTrack são guardados no
bloco “documentos”, isto é, separadamente dos ficheiros de output de avaliação. Isto
acontece porque apesar destes ficheiros de simulação serem utilizados para uma suposta
avaliação, estes não são dispostos em ficheiros completamente independentes do programa
para proceder a uma avaliação posterior aquando da conclusão da simulação, como
acontece com os ficheiros de output. Em vez disso, estes ficheiros de simulação estão
diretamente associados ao OpenTrack. Como consequência, qualquer avaliação com base
nestes ficheiros fica dependente da execução do programa. Contudo, o OpenTrack dispõe da
alternativa de extrair a informação destes ficheiros de simulação a posteriori em formato de
imagem, resultando assim um processo indireto de output de dados. A título de exemplo e
para uma melhor compreensão, fazem parte deste tipo de ficheiros de simulação a
disposição dos diagramas de marcha. É compreensível que estes ficheiros de simulação
estejam dependentes do OpenTrack porque ao permanecerem conectados ao programa, no
caso do diagrama de marchas, torna-se imediatamente possível ao utilizador arrastar uma
linha que representa o horário estabelecido de um serviço, para melhor se adequar às
capacidades do material circulante ou às condicionantes da infraestrutura ou até mesmo às
condições de tráfego de forma a resolver um eventual conflito ou incidente.
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3.3.

Modelação e simulação da operação ferroviária da Linha do Norte no OpenTrack

No presente caso de estudo, antes de poder-se analisar qualquer hipótese de investimento a
ser implementado, é preciso construir um modelo base que represente a infraestrutura nas
atuais condições de exploração. É de extrema importância que este modelo base seja
modelado com as devidas regras de operação e que tenha em consideração as
características atuais da infraestrutura e as particularidades que identificam e representam
o comportamento do material circulante. Só assim, este modelo base poderá ser verossímil e
considerado válido. Apenas nessas condições se estará perante um modelo capaz de
representar uma conjuntura real de operação e que poderá ser utilizado como base de
comparação a qualquer intervenção ou alteração que possa vir a ser considerada.
O modelo base do presente caso de estudo consiste na modelação da operação ferroviária da
Linha do Norte e respetiva simulação como recurso para validação do modelo.

3.3.1.

Linha do Norte – Caracterização e considerações para a modelação

A Linha do Norte é uma linha ferroviária com uma extensão de 336 km que faz a conexão
entre as cidades de Lisboa e Porto, mais concretamente entre a estação ferroviária de
Lisboa-Santa Apolónia (PK 0) e a estação ferroviária Porto-Campanhã (PK 336,0).
Neste caso de estudo é modelado cerca de 92% da extensão total da Linha do Norte,
deixando de parte os primeiros 26 quilómetros da linha. Optou-se por modelar a Linha do
Norte a partir da estação de Alhandra (PK 26,0), por causa do grande aumento da carga de
trabalho de modelação ao considerar este troço inicial e também devido à volatilidade da
exploração abaixo desta estação. Esta volatilidade é resultado da saturação do sistema
ferroviário na zona metropolitana de Lisboa, particularmente, dos serviços que operam e
fazem interligações entre as diversas linhas existentes e que condicionam a operação na
Linha do Norte. Ao modelar a Linha do Norte a partir da estação de Alhandra, ficam
excluídos da modelação os serviços suburbanos da Linha de Sintra que fazem a articulação
com a Linha do Norte a partir da Linha de Cintura e que têm terminal na estação do Oriente
(PK 6,5) e na estação de Alverca (PK 21,8), sendo esta última a estação anterior à de
Alhandra. Nestas condições, também não são incorporados na modelação os serviços
procedentes da Linha do Sul e que têm terminal nas estações do Oriente e de Santa
Apolónia. Já os serviços de longo curso com origem na Linha do Sul mas que prosseguem
marcha para destinos mais a Norte (e vice-versa), já são considerados na modelação do caso
de estudo. Estes serviços são conectados à Linha do Norte a partir da Linha de Cintura.
No entanto, os serviços suburbanos de Lisboa não foram totalmente desconsiderados. A
modelação da Linha do Norte foi iniciada a partir da estação de Alhandra e não a partir da
estação da Azambuja (PK 46,9), que é efetivamente a estação limítrofe de onde
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terminam/iniciam os serviços suburbanos de Lisboa explorados na Linha do Norte. Assim,
neste caso de estudo foram considerados na modelação os serviços suburbanos que fazem a
ligação Santa Apolónia – Castanheira do Ribatejo (PK 34,2) e os serviços que fazem
Alcântara-Terra (estação de PK 0 na Linha de Cintura) – Azambuja.
Com a modelação da Linha do Norte a partir da estação de Alhandra, já é possível ter-se
uma perceção da mudança das condições de tráfego da linha com a aproximação ao centro
de Lisboa. Isto, em muito devido à introdução dos serviços suburbanos, ainda que neste
caso simulados em condições ideais, isto é, sem interferência de quaisquer condicionantes
que possam advir da circulação além da estação de Alhandra.
Relativamente à modelação da Linha do Norte na região Norte, mais concretamente entre
as estações de Aveiro (PK 272,7) e do Porto-Campanhã, um troço com uma extensão de
63,3 km, foi aproveitada a modelação da infraestrutura em OpenTrack já efetuada pelo
Eng.º Diogo Tojo aquando do seu trabalho de dissertação para obtenção do grau de mestre
em engenharia civil no Instituto Superior Técnico. A sua dissertação tem como título:
Modelação do impacto das futuras operações de renovação na Linha do Norte – Caso de
estudo do troço Ovar-Gaia (2013).
Em resumo, para a elaboração do caso de estudo – Linha do Norte na presente dissertação,
foi considerado para a modelação da Linha do Norte em Opentrack uma extensão total de
310 km de linha de caminho-de-ferro, entre as estações de Alhandra e Porto-Campanhã.
A Linha do Norte, como já referido no subcapítulo 2.3.1, consiste numa das principais
artérias do caminho-de-ferro em Portugal e é utilizado diariamente por centenas de milhares
de passageiros. Os serviços de passageiros são assegurados atualmente por uma única
empresa de operação ferroviária, a CP – Comboios de Portugal, E.P.E., que disponibiliza
diariamente aos passageiros da linha serviços: suburbanos, denominados pelo operador por
Urbanos; regionais, designados por Regionais e InterRegionais; interurbanos, nomenclados
de Intercidades e Alfa Pendular; Internacionais4. Quanto ao transporte de mercadorias, este
é efetuado na Linha do Norte pelos operadores especializados: CP Carga – Logística e
Transportes Ferroviários de Mercadorias, S.A.; Takargo – Transporte de Mercadorias, S.A..
A Linha do Norte é uma linha de bitola ibérica (1668 mm) e eletrificada em toda a sua
extensão. Apesar de pormenores relevantes estes não são contemplados na modelação. A
definição da bitola não é uma opção no OpenTrack, uma vez que não é um detalhe que
influencie de forma direta a simulação. Relativamente à eletrificação da linha, apesar da
ferramenta de simulação possibilitar a pormenorização deste sistema, este não é modelado
neste caso de estudo. Pressupõe-se assim, que toda a linha é eletrificada e que a hipótese de
ocorrer qualquer tipo de falha no sistema de alimentação elétrica na rede é inexistente. No

4

Doravante serão utilizadas as designações utilizadas pela CP para os comboios de passageiros
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entanto, para efeitos de simulação de alguma falha técnica neste sistema, é possível
contornar a falta de modelação inutilizando à exploração os troços afetados pela suposta
falha. Para efeito deste trabalho, estes cenários são completamente irrelevantes ao estudo
em causa, pelo que fica apenas exposta a hipótese de resolução em aberto.
O período de simulação selecionado consiste num espaço temporal de 24 horas, isto é, num
dia completo de exploração em condições consideradas normais. Escolheu-se um período
que fosse representativo e relevante em termos de exploração, pelo que se optou pelo
período entre as 0h e as 24h de uma sexta-feira, não feriado. Esta escolha deve-se ao facto
de existir um reforço dos comboios de passageiros para este dia da semana, em virtude de
dar resposta a uma maior procura por estes serviços. Significa assim que a exploração é
simulada em circunstâncias mais severas e com mais condicionantes de tráfego, do que
quando comparado com outros dias da semana. Outro aspeto positivo com a escolha deste
dia da semana para a execução da simulação, consiste no aproveitamento do horário, ainda
que parcialmente, produzido em OpenTrack por Tojo (2013), uma vez que também no seu
trabalho foi adotado para a execução da simulação uma sexta-feira, não feriado.
Como resultado, para a modelação e simulação da Linha do Norte em OpenTrack no dia
estabelecido, foram considerados neste caso de estudo um total de 522 serviços
equivalentes aos diversos serviços de comboios de passageiros e de mercadorias. Dos 522
comboios, correspondem os seguintes números dos diferentes serviços prestados: 22 Alfa
Pendular; 27 Intercidades; 7 InterRegionais; 107 Regionais; 123 Urbanos de Lisboa; 126
Urbanos do Porto; 31 Urbanos de Coimbra; 4 Internacionais; 75 comboios de Mercadorias.
É de referir que todos os dados necessários para a modelação da Linha do Norte no
OpenTrack relativos à infraestrutura e ao material circulante, foram gentilmente cedidos
pela REFER. Como resultado, o modelo da Linha do Norte obtido neste caso de estudo é
preciso e corresponde com um elevado grau de veracidade às características reais da
infraestrutura e ao comportamento esperado pelo material circulante na linha.
Relativamente a aspetos de segurança, para efeito de modelação e simulação da Linha do
Norte, foram consideradas as posições reais dos elementos de segurança, nomeadamente
dos equipamentos de sinalização lateral. Como já referido, ao troço entre dois sinais
consecutivos corresponde um cantão, onde em condições normais de exploração só pode
circular um comboio. O OpenTrack rege-se segundo esta regra de segurança, no entanto
também disponibiliza a opção de em condições especiais poder ser permitida a circulação de
outras composições no mesmo cantão, como acontece em condições reais regulamentadas.
São apresentados de seguida dois quadros que facilitam a leitura da caracterização das
várias estações da Linha do Norte modeladas neste caso de estudo (Quadro 3.1) e do
material circulante motorizado utilizado na modelação, apresentando algumas das suas
principais características e uma fotografia ilustrativa (Quadro 3.2).
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Quadro 3.1 – Estações da Linha do Norte modeladas e principais características
Estação

PK Nº
(km) cais

Serviços

Estação

PK
Nº
(km) cais

Serviços

Alhandra

26,0

5

U,M

Bencanta

215,2

2

R,U

Vila Franca de Xira

30,2

2

IC,IR,R,U

Coimbra B

217,3

7

AP,IC,IR*,R*,U*,I

Castanheira do Ribatejo

34,2

5

U*

Adémia

220,5

2

R

Carregado

36,5

3

U

Vilela - Fornos

222,1

2

R

Vila Nova da Rainha

40,6

3

U

Souselas

225,0

6

R,M*

Espadanal da Azambuja

43,2

3

U

Pampilhosa

231,3

7

IC*,IR,R*,I*,M*

Azambuja

46,9

5

IR,R,U*

Mealhada

236,1

2

IC,IR,R

Virtudes

50,9

2

R

Aguim

240,7

2

R

Reguengo - Vale Pedra Pontével

54,3

2

IR,R

Curia

241,7

2

R

Setil

56,4

6

R

Mogofores

244,6

4

IR,R

Santana - Cartaxo

60,3

2

R

Paraimo

248,5

2

R

Vale de Santarém

66,3

2

R

Oliveira do Bairro 252,2

Santarém

74,4

4

AP,IC,IR,R

Vale de Figueira

83,8

3

Mato de Miranda

93,7

Riachos - Torres Novas 102,1
Golegã

3

IR,R

Oiã

258,0

2

R

R

Quintans

266,0

2

R

2

R

Aveiro

272,7

5

AP,IC,R*,U*

2

R

Cacia

278,8

3

U

Entroncamento

106,3

8

AP,IC*,IR*,R*,I*,M*

Canelas

283,3

2

U

Lamarosa

114,4

4

IR*,R*

Salreu

285,2

2

U

Paialvo

120,7

2

R

Estarreja

287,4

3

U

Fungalvaz

125,2

2

R

Estarreja Amoníaco

290,6

3

M*

Chão de Maçãs - Fátima 129,6

4

IC,IR,R,I

Avanca

293,7

2

U

Seiça - Ourém

132,5

2

R

Válega

296,7

2

U

Caxarias

139,0

3

IC,IR,R

Ovar

300,7

3

IC,U*

Albergaria dos Doze

149,3

3

R

Carvalheira

307,5

2

U

Litém

155,6

2

R

Cortegaça

309,4

2

U

Vermoil

161,2

2

R

Esmoriz

311,8

3

U

Pombal

169,6

6

AP,IC,IR,R,I

Paramos

313,3

2

U

Pelariga

175,3

2

R

Silvalde

315,0

2

U

Simões

180,1

2

R

Espinho

317,0

2

AP, IC, U

Soure

185,3

4

R

Granja

320,4

3

U*

Vila Nova de Anços

191,4

2

R

Aguda

321,8

2

U

Alfarelos

198,3

6

IC,IR*,R*,U*,M*

Miramar

323,8

2

U

Formoselha

201,2

2

R,U

Francelos

325,6

2

U

Pereira

203,3

2

R,U

Valadares

327,7

2

U

Ameal

206,9

2

R,U

Madalena

329,3

2

U

Vila Pouca do Campo

208,5

2

R,U

Coimbrões

330,9

2

U

Taveiro

211,2

2

R,U

Gaia

332,2

3

AP,IC,U,M*

Casais

212,6

2

R,U

General Torres

333,3

4

U

Espadaneira

213,8

2

R,U

Porto-Campanhã 336,0

10

AP*,IC*,U*,M*

AP - Alfa Pendular; IC - Intercidades; IR - InterRegional; R - Regional; U - Urbano; I - Internacional; M - Mercadorias
* - Estação terminal do serviço ou primeira/última estação na Linha do Norte quando existe articulação com outra linha
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Quadro 3.2 – Linha do Norte: Material circulante motorizado modelado. Adaptado de Tojo (2013)

Modelo

Fotografia

Categoria

Massa

Velocidade Máxima Tipo de Serviço

CPA 4000

Automotora

323 ton

220 km/h

LOC 5600

Locomotiva

87 ton

220 km/h

UME 3400

Automotora

149 ton

140 km/h

UTE 2240

Automotora

166 ton

120 km/h

LOC 6000

Locomotiva

125 ton

120 km/h

Mercadorias

LOC 4700

Locomotiva

87 ton

140 km/h

Mercadorias

LOC 1960

Locomotiva

121 ton

120 km/h

Mercadorias

LOC 1900

Locomotiva

117 ton

100 km/h

Mercadorias

LOC 1400

Locomotiva

64 ton

100 km/h

Mercadorias

Alfa Pendular

Internacional
Intercidades

Urbano

InterRegional
Regional
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3.3.2.

Metodologia para a modelação da Linha do Norte em OpenTrack – Fluxograma

Para melhor compreensão do processo metodológico envolvido e utilizado para a execução
da modelação da Linha do Norte na ferramenta de simulação OpenTrack, é apresentado na
Figura 3.4 um fluxograma que expõe os vários passos que tornaram a modelação possível.
Estes passos serão explicados e desenvolvidos nos subcapítulos subsequentes.
Sem conflitos
Modelação

Modelo
validado

Simulação
Com conflitos

Calibração

Modelação da Linha do Norte (Início)
Input da Infraestrutura
Caracterização da Linha:
 Rampas
 Curvas
 Estações (posições)
 Túneis

Duplicação da Linha

Tabela de Velocidades
Máximas (TVM)

Definição das Áreas
das Estações

Definição dos Layouts das
Estações e dos Aparelhos
de Mudança de Via

Definição das
Movimentações
Permitidas:
 Dentro dos Cantões
 Entre as Estações

Sinalização

Input do Horário
Horário Base REFER:
 Tratamento de dados
no troço Lisboa-Porto

Horário Tojo (2013):
 Serviços no troço
Aveiro-Porto

Definição de
Movimentações:
 Itinerários dos serviços

Compatibilização
de Horários

Atribuição aos serviços:
 Itinerários
 TVM

Importação do Horário

Input do Material Circulante
Material Circulante:
 Importação Tojo (2013)

Atribuição aos serviços:
 Troço Aveiro-Porto
 Troço Alhandra-Porto

Modelação da Linha do Norte concluída

Horário
Calibração
(Inicialização)

Sem
conflitos

Com conflitos

Performance
do comboio

Resolver Conflito
Sem
conflitos

Ultrapassagem:
Resolver Conflito

Fim da
Calibração

Figura 3.4 – Fluxograma do processo metodológico utilizado para a modelação da Linha do Norte.
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3.3.3.

Input da infraestrutura da Linha do Norte

A modelação no OpenTrack pode começar a ser executada a partir de qualquer uma das três
categorias essenciais de dados de input para a simulação: infraestrutura; horário; material
circulante. No entanto, isto é apenas verdade enquanto não houver qualquer dependência
entre os dados de input durante o processo modelação. Por exemplo, e como se pode
confirmar pelo fluxograma apresentado na Figura 3.4, um dos passos finais aquando da
definição de horários, é a atribuição dos itinerários aos serviços. Ora, é de fácil compreensão
que este passo só será possível de ser concretizado se e só se, já houver uma infraestrutura
definida que permita a circulação de comboios.
Decidiu-se começar a modelação da Linha do Norte caracterizando em primeiro lugar a
infraestrutura, pelo motivo anteriormente indicado e por esta ser totalmente independente
das outras duas categorias de dados de input. Todavia, há que seguir uma certa ordem para
a introdução dos dados referentes à infraestrutura de modo a evitar um método mais
trabalhoso, redundante e desnecessário. Optou-se então pela ordem de trabalhos descrita
no fluxograma exibido na Figura 3.4. Ainda que otimizado, este não deixa de ser um método
moroso e minucioso devido à grande extensão de linha que se pretende modelar e às várias
características a ter em consideração.


Caracterização da Linha do Norte

A caracterização do traçado da linha começou por ser materializado através da introdução
de pontos (vertexes) que interligados entre si, representam a geometria da via através de
pequenos troços (edges) de características individuais e constantes. Cada ponto físico da
Linha do Norte em que ocorre uma mudança na geometria da via, este é definido no
OpenTrack através da introdução de um vertex com o respetivo ponto quilométrico (PK) da
dita mudança, caracterizando-a depois nas definições do edge. A Figura 3.5 representa um
exemplo do processo iterativo utilizado, onde depois de ser configurado um troço, neste caso
caracterizado por uma rampa de pendente de 1‰, houve a necessidade de criar um novo
ponto para possibilitar a introdução de uma nova característica no troço existente. Neste
exemplo, o troço foi dividido para permitir inserir uma curva de raio de 2007 metros a partir
do ponto de PK 28,785. O final da curva será uma nova mudança, ou seja, um novo ponto.

Figura 3.5 – Exemplo de modelação da geometria de via. (OpenTrack, v1.5)
39

Para a criação de um ponto que assinala a posição central de uma estação, à semelhança do
processo já explicado, introduz-se um novo ponto (vertex), no troço (edge) já caracterizado e
que contenha o PK da respetiva estação. Neste caso, o novo ponto não serve para dividir o
troço existente para inserir uma mudança geométrica da via, serve sim para assinalar o
novo ponto como representante da posição da estação através da opção “Station Vertex”
observável na Figura 3.5. Também a opção para a caracterização de um túnel é observável
na mesma figura. O túnel é definido no “Inspector - Edge” onde naquele caso se lê “no
Tunnel” através da inserção do valor do fator de túnel, que multiplicado com o quadrado da
velocidade de circulação do comboio, permite obter a parcela da resistência do ar ao avanço
da marcha relativa ao efeito do túnel. Ambas as características são exibidas na Figura 3.6.


Duplicação da Linha

O método de modelação da Linha do Norte até agora exposto foi até então considerando
apenas uma das duas linhas existentes em toda a sua extensão. Foi portanto modelado, até
àquele momento, apenas uma linha com todas as características até agora assinaladas e
tendo como referência o sentido ascendente (Lisboa-Porto). Optou-se por este método devido
à simetria existente nas duas linhas das características até agora expostas. Isto permitiu
que naquele momento de modelação, a única linha já modelada fosse selecionada, copiada e
exposta lateralmente à linha original, representando assim a duplicação da Linha do Norte.
Regra geral e em condições normais de exploração, cada linha é apenas explorada num
único sentido. Para tornar a linha duplicada em sentido descendente, permanecendo ainda
toda ela selecionada resultado do processo de duplicação, foram subseleccionados todos os
seus edges a partir do atalho de teclado “Ctrl+E” e invertido o sentido dos edges. Em termos
práticos, o sentido visual do edge é invertido e os valores das rampas e das curvas são
simetricamente alterados. Esta inversão da linha não influencia de todo o resultado de uma
simulação, uma vez que não importa o sentido lógico da linha, importa sim o sentido da
marcha do comboio. Este último passo foi somente executado por não ser em nada moroso e
possibilitar uma exibição mais apelativa da linha modelada. Assim, ao selecionar a opção
disponível do OpenTrack pela visualização do sentido dos edges, têm-se duas linhas, uma
de sentido ascendente e outra de sentido descendente, tal como exibido na Figura 3.6.

Figura 3.6 – Exemplo de uma linha dupla com sentidos definidos. (OpenTrack, v1.5)
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Tabela de Velocidades Máximas (TVM)

A TVM, apesar de a opção ter ficado oculta na Figura 3.5, esta é definida através do
Inspector no elemento edge referente ao troço entre os pontos que se quer caracterizar a
TVM. A TVM é definida com base no sentido de circulação do troço e na categoria de
comboios. Neste caso de estudo, foram definidas três categorias de comboios: Pendulares,
Normais e Mercadorias. Em termos gerais, a velocidade da categoria Pendular difere apenas
da categoria Normal nas curvas e troços contíguos. Isto, porque os comboios pendulares
compensam o efeito da aceleração centrifuga na curva, através de uma inclinação da caixa
do comboio para o interior da curva, capacitando assim o comboio de atingir velocidades
mais elevadas nas curvas. Apenas o comboio Alfa Pendular tem esta particularidade, razão
também pela qual a origem da sua denominação.
Este passo de modelação foi só executado após a duplicação da linha, devido aos pontos
necessários para a introdução da TVM não terem os mesmos PK em ambos os sentidos.


Definição dos Layouts das Estações e dos Aparelhos de Mudança de Via (AMV)

Neste passo, conclui-se a pormenorização do traçado da Linha do Norte acrescentando as
linhas em falta, nomeadamente, completando os layouts das estações e adicionando os AMV
dispostos ao longo da Linha do Norte. A introdução desta pormenorização foi baseada em
desenhos assistidos por computador fornecidos pela REFER. Foram consideradas na
modelação as linhas existentes nas estações para efeitos de exploração e manobras de
ultrapassagem. Já relativamente aos serviços de mercadorias, uma vez que não se pretende
simular as operações destes comboios dentro das estações, foram apenas modeladas duas
linhas. Deste modo é garantido uma disponibilidade permanente na estação para a entrada
e saída de comboios de mercadorias. Apresentam-se no Anexo 5 os resultados da modelação
dos layouts das estações de Castanheira do Ribatejo, do Entroncamento e de Alfarelos.


Sinalização

A introdução dos elementos de segurança é concretizada em dois passos: pela introdução de
um novo ponto no troço que contém o PK onde se pretende materializar o sinal, processo
este já descrito; introduzindo o sinal, caracterizando-o depois com o Inspector. Interessa
neste passo definir o tipo de sinal e qual o seu aspeto. Importa definir os sinais de entrada e
saída de uma estação, respetivamente no OpenTrack Home Signal e Exit Signal, uma vez que
diferem dos restantes (Block Signal), por permitirem correlações e conexões entre serviços. É
também a partir dos sinais que são definidas e calculadas as alocações dos troços a um
serviço, tendo-se optado pelo despacho segundo as prioridades predefinidas das categorias
de comboios. O despacho pode ser também baseado no atraso dos comboios ou nos tempos
de espera na estação, sendo a prioridade dada ao comboio mais prejudicado. Na Figura 3.7
estão ilustrados e identificados os sinais de entrada e de saída de uma estação.
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Definição das Áreas das estações

Este ponto passa por listar as estações incluídas na modelação e atribuir-lhes um número
de Identificação (ID). Nesta modelação foram empregues os IDs utilizados pela REFER.
Após execução dos passos até agora citados, é possível definir a área que efetivamente
pertence à estação. Depois de colocado o elemento que representa a estação, a área é
atribuída selecionando todos os elementos da linha entre ambos os sinais de entrada na
estação e agrupando tudo através da opção do OpenTrack. Este passo é fundamental, pois
permite que o programa consiga associar as estações aos nós caracterizados como tal.


Definição das Movimentações Permitidas

O input da infraestrutura termina com a definição das movimentações permitidas. Isto é um
passo necessário na modelação e consiste por “ensinar” ao OpenTrack, as movimentações
possíveis dentro da rede traçada. Como referido no subcapítulo 3.2.2, as movimentações são
definidas segundo três níveis: route, path e itinerary, com este último nível definido apenas
depois de conhecido o horário. Um route corresponde a um movimento permitido entre dois
sinais sucessivos e no mesmo sentido, sendo que pode haver múltiplos routes a partir do
mesmo sinal. O path é um conjunto de routes, agrupados segundo uma lógica. Nesta
modelação

a

lógica

utilizada

passou

por

agrupar

as

seguintes

movimentações:

atravessamento de uma estação; entre as estações; nas estações terminais (conhecidas após
determinação do horário), movimentos até ou a partir dos sinais de partida (exit signals) das
plataformas, dependendo se é um serviço que chega ou se parte da estação.
Na Figura 3.7 é apresentado o layout modelado em OpenTrack da estação de Albergaria dos
Doze sita no concelho de Pombal. Na figura estão identificados os vários tipos de sinais e a
traço azul destacados os sinais de onde começam paths, sendo estes também identificados
pelo OpenTrack com uma cor esverdeada. A partir do sinal home signal no sentido
descendente está selecionado e é visível com os vertixes a vermelho, o path que faz o
atravessamento da estação pela linha III e que termina no próximo sinal no sentido
descendente já não visível na figura. A partir deste mesmo home signal, existem mais dois
paths definidos que fazem o atravessamento da estação pelas linhas I e II no sentido
descendente. O sinal indicado como block signal, é também um sinal com paths definidos,
naquele caso, entre estações.

Figura 3.7 – Layout da estação de Albergaria dos Doze. (OpenTrack, v1.5)
42

3.3.4.

Input do horário de exploração

A estruturação do horário, assim como a execução do traçado da infraestrutura no
OpenTrack, também é um processo moroso e extremamente minucioso. O horário é
composto por diversas linhas que são iniciadas com a identificação do número do serviço a
que corresponde a restante pormenorização. O horário é ordenado segundo os números de
serviço, do menor para o maior, e nas linhas do mesmo serviço, segundo a ordem de
passagem pelas estações afetas ao percurso. Numa linha, os pormenores definidos a um
serviço são a identificação da estação através do seu número de ID, a hora de chegada e de
saída dessa mesma estação e respetivo tempo de paragem, podendo também ser definido
um tempo adicional resultante de um hipotético atraso. Quando o serviço não tem paragem
numa estação, o horário é definido apenas com a hora de saída, que corresponde à hora que
o serviço deve passar por aquela estação em condições normais de exploração.


Definição e Importação do Horário

Como apontado no fluxograma exposto na Figura 3.4, o horário importado para a modelação
da Linha do Norte, foi um horário trabalhado e compatibilizado entre duas fontes:
um horário base com dados fornecidos pela REFER; o horário utilizado na modelação por
Tojo (2013), que por sua vez também se baseou no mesmo horário base da REFER.
O horário utilizado por Tojo (2013) foi apenas parcialmente aproveitado. Recorreu-se
somente ao horário dos serviços que simplesmente circulam no troço modelado no seu caso
de estudo, ou seja, serviços que circulam exclusivamente dentro do troço delimitado pelas
estações de Aveiro e Porto-Campanhã.
O horário base utilizado para a modelação da Linha do Norte foi o facultado pela REFER.
Este horário exigiu um rigoroso e demorado tratamento de dados, uma vez que não se
encontrava no formato utilizado pela ferramenta de simulação e dispunha de dados em
excesso e até alguns dados incoerentes. Portanto, antes de se preocupar com o formato do
horário, foram excluídas todas as linhas referentes aos IDs que não estivessem relacionados
com as estações que pertencessem à modelação. Foram também identificados e excluídos
deste horário todos os serviços que apenas circulassem apenas dentro do troço Aveiro-Porto,
uma vez que se iriam aproveitar estes serviços já devidamente formatados do horário por
Tojo (2013). Concluídos estes processos, as linhas do horário foram padronizadas segundo o
formato utilizado pelo OpenTrack para posteriormente tornar possível a importação deste
horário. Certificou-se também que o horário relativo aos serviços que circulassem além da
estação de Aveiro (em ambos os sentidos) correspondesse no seu parcial relativo ao troço
Aveiro-Porto, ao horário utilizado por Tojo (2013), compatibilizando assim o horário final e
as duas modelações. Antes de se proceder com a importação do horário, foram adicionadas
as linhas respeitantes aos serviços incluídos unicamente no troço Aveiro-Porto já referidos.
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Resumindo, do horário resultaram três principais grupos de serviços que mereceram um
tratamento de dados diferenciado, são estes: os serviços afetos unicamente ao troço
Alhandra-Aveiro; os serviços respeitantes exclusivamente ao troço Aveiro-Porto; os serviços
que circulam pela estação de Aveiro e prosseguem marcha. O Quadro 3.3 resume a
dispersão dos números dos vários tipos de serviços prestados nos diferentes troços.
Quadro 3.3 – Número dos tipos de serviços agrupados por troços relativos à estação de Aveiro
Serviço
Troço
Alhandra – Aveiro
… – Aveiro – …
Aveiro – Porto
Total

AP

IC

IR

R

U Lx

U Pt

U Cb

I

M

Total

22
22

12
15
27

6
1
7

104
3
107

123
123

126
126

31
31

4
4

24
31
20
75

304
72
146
522

AP - Alfa Pendular; IC - Intercidades; IR - InterRegional; R - Regional;
U Lx - Urbano de Lisboa; U Pt - Urbano do Porto; U Cb - Urbano de Coimbra; I - Internacional; M - Mercadorias

É também de mencionar que foram adicionados 8 comboios (já contabilizados nos números
apresentados) que iniciam o serviço antes das 0h do dia de referência do horário. Como
estes comboios têm o mesmo número de serviço em ambos os dias e para não gerar
problemas de incompatibilidade, a estes serviços foi adicionado “.0” no número de serviço,
correspondendo ao dia 0 de simulação e resultando o dia 1 como o de referência do horário.


Definição e atribuição de itinerários e da TVM aos serviços

Depois de se importar o horário e através da avaliação do tipo de serviço prestado, torna-se
possível atribuir as TVM aos devidos serviços. Determinam-se também quais os itinerários
necessários para a execução dos serviços e por sua vez identificam-se as estações terminais
donde terminam e iniciam os serviços. Identificadas as estações terminais, foram gerados os
paths que permitissem a respetiva movimentação de chegada e de partida das estações.
Durante a simulação não é relevante qual a linha (com cais) que um comboio utiliza numa
estação, importa sim, se há disponibilidade de uma qualquer linha para prosseguir a sua
marcha. No entanto, a prioridade de utilização das linhas não-desviadas foi dada aos
comboios de serviços rápidos e as restantes aos de serviços lentos. Em todo o caso, é
possível atribuir vários itinerários a um comboio. Serve esta opção para quando existe um
conflito, o comboio poder optar por outro itinerário, desviando-se do troço condicionado e
voltando ao itinerário principal logo que possível. Nesse sentido, foi atribuído a cada
comboio um itinerário principal, que corresponde à ligação entre as estações terminais
desse serviço, e vários itinerários secundários para precaver qualquer incidente. Os
itinerários secundários foram modelados para o troço Alhandra-Porto, desta forma estes
itinerários puderam ser atribuídos a todos os serviços. Ocorrendo um hipotético conflito na
estação terminal, para se evitar que o comboio ficasse “preso” no itinerário secundário,
prosseguindo assim marcha, foram atribuídos com segunda ordem de prioridade, itinerários
que correspondessem apenas aos últimos paths, permitindo assim a conclusão do serviço.
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3.3.5.

Input do material circulante em serviço5

O processo de input do material circulante foi muito menos trabalhoso quando comparado
com os outros processos de input. Isto também muito devido ao facto de se ter recorrido da
modelação do material circulante já modelado em OpenTrack por Tojo (2013). Faz sentido
que se tenha aproveitado da modelação deste material circulante, uma vez que cerca de 42%
dos serviços contabilizados nesta modelação, correspondem exatamente aos mesmos dos já
modelados por Tojo (2013). Relativamente aos restantes serviços, estes têm em grande parte
as mesmas características das composições já modeladas, tendo sido portanto associado o
respetivo material circulante. De resto, aos serviços em que as composições não se
encontravam já modeladas, foram-lhes atribuídos a composição já modelada que mais se
aproximasse das suas características. Assim, aquando da atribuição de composições com
características semelhantes, deu-se prioridade à atribuição do mesmo material motor,
seguido da aproximação do peso total e por fim, o comprimento da composição. Desta forma
foi assegurado o devido comportamento de todos os comboios durante a simulação.

3.3.6.

Calibração do modelo da Linha do Norte

Como já referido e também demonstrado pelo fluxograma da Figura 3.4, serve a execução da
simulação neste passo, como via auxiliar para a execução da calibração do modelo da Linha
do Norte em OpenTrack. Significa assim que após introdução de todos os dados necessários
de input, é executada uma simulação e verificado nos dados de output se o horário final
confere com o horário estabelecido. Se houver grandes diferenças no horário, significa que
existe pelo menos um conflito relevante na rede que condiciona a exploração.
A simulação foi executada a partir das 23h50 do dia 0, para no dia de referência da
simulação (dia 1) incluírem-se os serviços com início no dia anterior e que circulam depois
da meia-noite podendo influenciar a simulação no dia 1. O horário destes serviços foi
adaptado para que a sua simulação fosse só introduzida e considerada em condições
normais de exploração perto da meia-noite, evitando-se assim ter-se que simular o percurso
completo destes serviços e dando-se apenas relevância ao percurso simulado depois das 0h.
Os comboios foram agrupados pelo tipo de serviço prestado numa fase inicial de simulação
para calibração. Este facto explica-se por estes serviços partilharem das mesmas
características de material circulante e de horário. Assim a calibração foi executada por
grupos de serviços e apenas individualmente quando um serviço se destacava dos restantes.
Este processo já não foi possível de se concretizar nos comboios de mercadorias por estes
não partilharem das mesmas características, diferenciando-se mutuamente no material
circulante e no horário, tendo-se portanto executado individualmente as suas calibrações.
5

O processo de modelação de material circulante será detalhado no subcapítulo 4.2.4
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Resolução dos conflitos: Horários; Performances; Manobras de ultrapassagem

Durante a calibração, verificou-se que havendo conflitos na simulação, estes separavam-se
em três categorias: conflitos no horário; conflitos na performance; conflitos devidos a
manobras de ultrapassagem. Assim, quando executando a calibração para cada grupo de
serviços, os conflitos foram resolvidos segundo essa mesma ordem.
Os conflitos de horário consistiam na falta da definição de linhas no horário respeitando a
certos serviços, ou por falta da introdução de uma velocidade inicial em alguns serviços, em
que a sua simulação deveria ser iniciada já com o comboio em marcha.
Para que o horário definido fosse devidamente cumprido teve-se que gerir as performances
dos serviços num processo iterativo de tentativas. O OpenTrack permite definir dois valores
de performances nos serviços: quando circula cumprindo o horário; quando está atrasado.
Sem condicionantes na marcha durante a simulação, foram assim atribuídos aos serviços
diversos valores de performance de forma iterativa, de modo a minimizar a diferença entre
as horas do horário definido e do horário efetivamente executado durante a simulação.
Relativamente aos conflitos de manobras de ultrapassagem, estes só ocorreram numa fase
mais adiantada de calibração quando se juntaram todos os tipos de serviços numa execução
única de simulação, para que pudesse haver uma interação entre todos os comboios. Estes
conflitos resolveram-se fazendo pequenas correções nos itinerários predefinidos ou impondo
a conexão entre dois serviços, forçando um a esperar pelo outro antes de prosseguir.
A calibração ficou concluída depois de resolvidos todos os conflitos. O modelo da Linha do
Norte resultante ficou com todos os serviços a respeitarem o espaçamento temporal mínimo
de segurança utilizado pela REFER de 3 minutos entre comboios a Sul da estação da
Lamarosa e de 4 minutos a Norte desta. Isto, garantido pelo cumprimento do horário
estabelecido com desvios sempre inferiores a 3 minutos. Excetuam-se apenas 34 dos 22.652
eventos, dos quais apenas 2 são de atraso no horário que não ultrapassam dos 3m07s. Os
restantes eventos são adiantamentos, portanto menos prejudiciais por os comboios poderem
abrandar a sua marcha se necessário. Estes e outros dados estão dispostos no Quadro 3.4.
É de notar que depois de os comboios que seguem em marcha adiantada pararem nas
estações, estes só partem à hora estabelecida no horário, no entanto, se um serviço não
tiver uma paragem planeada, este já não efetua paragem e prossegue em marcha adiantada.
Quadro 3.4 – Diferenças horárias nas estações da Linha do Norte depois da calibração do modelo.
[Nº de
[-4;-3[
eventos] min.

[-3;-2[
min.

[-2;-1[
min.

4
28
32
(0,1%)

17
140
157
(0,7%)

138
10.871
289
443
9.744
882
581
20.615 1.171
(2,6%) (91,0%) (5,2%)

Chegada
Partida
Total
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[-1;1]
min.

]1;2]
min.

]2;3]
min.
7
87
94
(0,4%)

]3;4]
min.

Mínimo Máximo Média

0
“-3m44s” 2m50s
2
"-3m57s” 3m07s
2
“-3m57s” 3m07s
(~0%)

1s
8s
4s

4.

ANÁLISE DO IMPACTO DE UMA CONSTRUÇÃO FASEADA DE UMA LINHA DE
ALTA VELOCIDADE – CASO DE ESTUDO: TROÇO PORTO-AVEIRO

Neste capítulo será abordado a situação atual da Linha do Norte, dando referência ao
programa de modernização que está presentemente a ser planeado e executado. Serão
refletidas algumas ideias a propósito do futuro desta linha e do seu enquadramento no
corredor da fachada atlântica. Será então exposto o caso de estudo, apresentando a
modelação e simulação em OpenTrack da Linha de Alta Velocidade no troço Porto-Aveiro.
Por último, é analisado o impacte da construção faseada através de uma análise dos tempos
de viagem e de capacidade, comparando o modelo base e atual com o modelo final que tem
já em consideração a exploração do troço da Linha de Alta Velocidade entre o Porto e Aveiro.

4.1.

Enquadramento do eixo ferroviário Lisboa-Porto: Linha do Norte

4.1.1.

Antecedentes

A Linha do Norte teve desde o início uma construção bastante atribulada, havendo sido
celebrados vários contratos com diferentes sociedades ao longo da sua execução, em muito
devido ao incumprimento dos prazos de construção. O troço de Lisboa ao Carregado, com
36,5 quilómetros, foi efetivamente o primeiro troço de caminho-de-ferro a ser construído e
explorado em Portugal, tendo sido inaugurado a 28 de outubro de 1856. (Torres, 1958)
As primeiras linhas em Portugal, inclusive a Linha do Norte, foram inicialmente construídas
em bitola internacional devido à influência das equipas técnicas inglesas e francesas que
predominaram inicialmente o mercado subjacente à implementação do caminho-de-ferro em
Portugal. A adoção tardia à bitola ibérica por Portugal implicou assim à modificação nas
linhas já construídas com bitola internacional para bitola ibérica, esta já adotada nas linhas
espanholas. De acordo com Abragão (1958), a bitola internacional, adotada na Europa
Central, é na verdade “mais adequada ao acidentado do nosso território”, mas atendendo
aos inconvenientes de um isolamento ferroviário, sem uma ligação direta nem sequer com o
país vizinho, Portugal decidiu-se pela adoção da bitola ibérica em 1859.
A conclusão da Linha do Norte deu-se a 5 novembro de 1877 quando se ligaram as duas
margens do rio Douro com a inauguração da Ponte D. Maria Pia. Esta ponte veio a ser
desativada a 24 de junho de 1991 com a entrada ao serviço da Ponte de São João, que por
sua vez assinalou a conclusão das obras de duplicação de via em toda a extensão da linha.
Outro grande passo na evolução da Linha do Norte foi a sua eletrificação. Lisboa-Carregado
é o primeiro troço com tração elétrica a entrar ao serviço a 28 de abril de 1957. A conclusão
da eletrificação da linha em toda a extensão veio a verificar-se no final do ano de 1966. (CP)
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4.1.2.

Modernização da Linha do Norte

Foi na Resolução do Conselho de Ministros RCM n.º 6/88 (Anexo 3) que foi mencionado pela
primeira vez as intenções de se modernizar e reconverter o caminho-de-ferro em Portugal,
tendo sido aprovado na RCM o quadro de referência para a realização de investimentos
ferroviários: “Plano de Modernização dos Caminhos de Ferro (1988-1994)”. Desde então, foi
nas Grandes Opções do Plano (GOP) para 1990 que surgiram as primeiras referências
relativas ao projeto de modernização da Linha do Norte, através do lançamento do programa
de

“Modernização

da

Infraestrutura

Ferroviária”,

no

âmbito

do

Programa

de

Desenvolvimento das Acessibilidades (PRODAC). O “Projecto Integrado da Linha do Norte” é
assim criado em 1990 e tem a sua primeira grande empreitada no final do ano de 1995 e
ainda se encontra atualmente em curso. (Tribunal de Contas, 2006)
O objetivo do “Projecto Integrado da Linha do Norte” é a reabilitação e modernização da
infraestrutura ferroviária da Linha do Norte, adequando-a às exigências do material
circulante atual e assegurar um serviço de qualidade. Mais concretamente, os objetivos
iniciais passavam por: reduzir o tempo de percurso entre as cidades de Lisboa e Porto, com
a circulação de material circulante com basculação ativa (comboios pendulares); aumentar a
capacidade de transporte da linha, em especial nas zonas suburbanas de Lisboa e Porto;
permitir a utilização de comboios com carga de 225 kN por eixo; garantir a segurança e
fiabilidade de exploração da linha. (Tribunal de Contas, 2006)
O projeto de modernização da Linha do Norte atingia praticamente toda a sua extensão e
segundo a auditoria do Tribunal de Contas (2006) compreendia uma “remodelação profunda
das infra-estruturas, incluindo a renovação integral da via, com correcções de traçado, a
remodelação de estações, a adaptação da catenária para velocidade de 220 km/h e a
introdução de novos sistemas de sinalização, telecomunicações e telecomando”. Para efeito
de execução do projeto e conforme ilustrado na Figura 4.1, a Linha do Norte foi dividida em
três troços, que por sua vez foram inicialmente divididos em três subtroços.

Figura 4.1 – “Projecto Integrado da Linha do Norte”. Adaptado de Tribunal de Contas (2006)
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À semelhança do processo de construção da Linha do Norte, também o projeto de
modernização da linha não foi em nada linear, nem teve um planeamento eficaz. Os projetos
inicialmente contratados previam uma velocidade máxima de circulação de 200 km/h e um
tempo de percurso entre Lisboa e Porto de 2h15. No entanto, os objetivos definidos para a
velocidade máxima e tempo de percurso, bem como para os trabalhos subjacentes, sofreram
sucessivas alterações ao longo do desenvolvimento da execução dos projetos de acordo com
diferentes estudos. No seu máximo, em 1992, a velocidade máxima especificada para os
projetos subiu para 220 km/h e o tempo de ligação entre as estações do Oriente e do Porto
estabelecido em 2h. Em 2006, tendo por base um estudo sobre a integração dos projetos da
rede de alta velocidade e da rede convencional, a velocidade máxima do projeto de
modernização da Linha do Norte foi novamente alterado, tendo sido desta vez reduzido para
160 km/h para os comboios convencionais (não basculantes). (Tribunal de Contas, 2006)
Na Figura 4.2, apresentam-se as velocidades máximas de circulação na linha modelada.

Figura 4.2 – Tabela de Velocidades Máximas (TVM) na Linha do Norte. (OpenTrack, v1.5)
Inicialmente, em 1990, previu-se um investimento total de 76 milhões de euros com o
projeto de modernização da Linha do Norte e que este estivesse concluído em 1993. Tais
factos não se vieram a verificar e o investimento total previsto sofreu grandes variações em
1994, tendo aumentado para 817 milhões de euros. Em 2004 elevou-se novamente o valor
previsto para 1.821 milhões de euros, tendo reduzido para 1.783 milhões de euros em 2005,
um valor perto de 23 vezes superior ao inicialmente previsto. (Tribunal de Contas, 2006)
De acordo com o Tribunal de Contas (2006), até ao final do ano de 2005 o custo total e
acumulado com projetos, empreitadas, prestações de serviços e fornecimentos era de
1.004 milhões de euros (com exclusão do IVA). Segundo a mesma fonte, o financiamento
acumulado do projeto incluía 38% de financiamento por Fundos Comunitários, 34% de
empréstimos contraídos, 22% do Orçamento de Estado e 6% de fontes não especificadas.
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4.1.3.


Projeção para o futuro
Curto prazo

O subtroço atualmente a ser intervencionado para reabilitação da infraestrutura e com
conclusão prevista para o final do ano 2017 é o subtroço 2.3, Alfarelos-Pampilhosa. Estão
implícitos trabalhos de Renovação Integral da Via (RIV) em toda a extensão do subtroço,
excluindo apenas a zona já intervencionada da estação de Coimbra B. (REFER, 2014b)
Segundo noticiado pela agência Lusa (2015), grande parte do Plano Estratégico dos
Transportes e Infraestruturas (PETI3+) será financiado por fundos comunitários, ficando
reservado ao Estado português um investimento de 800 milhões de euros. O total do
investimento previsto é de aproximadamente 6 mil milhões de euros, dos quais, 3 mil
milhões de euros serão de enfoque no investimento em caminho-de-ferro.
No documento Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – Horizonte 2014-2020
emitido pelo Ministério da Economia (2014), está previsto a conclusão da reabilitação da
Linha do Norte que conta com um investimento estimado de 400 milhões de euros e um
potencial de cofinanciamento comunitário de 80%. O projeto de reabilitação da Linha do
Norte compreende a intervenção nos troços Ovar-Gaia, Alfarelos-Pampilhosa, Vale de
Santarém-Entroncamento e Alverca-Castanheira do Ribatejo. No mesmo documento está
também citado que “a reabilitação impedirá a degradação da infraestrutura e permitirá
repor o patamar de velocidades na média dos 140 km/h, não permitindo no entanto, o
aumento da TVM (tabela de velocidade máxima) uma vez que não irá haver alterações de
traçado. As intervenções vão permitir eliminar as margens suplementares atualmente
previstas no Diretório da Rede. Deverão ainda permitir o cruzamento e circulação de
comboios de mercadorias com comprimento de 750 m”.


Médio e Longo prazo

A Linha do Norte, mesmo com o projeto de modernização concluído, nunca deixará de ser
uma linha limitada por ser uma linha construída há mais de 150 anos, e como tal, com um
traçado desadequado às potencialidades do material circulante moderno. Além de que, e
segundo o Eng.º Abragão (1958), as linhas ferroviárias construídas em Portugal foram mal
planeadas, tendo os seus traçados sido influenciados por diversas pressões políticas e por
interesses nas regiões que o caminho-de-ferro havia de cortar. Ainda relativamente aos
traçados, o mesmo afirma que “em grande parte, encontraremos muita coisa que será difícil
de justificar, quer no que respeita à melhor forma de desempenharem a sua função
essencial para as regiões, quer à ligação dos pontos extremos a servir, quer mesmo à melhor
adaptação à orografia e hidrografia do País”. Significa assim que sem alterações
significativas no traçado da Linha do Norte, esta terá sempre as velocidades máximas de
circulação condicionadas, facto também reconhecido pelo Ministério da Economia (2014).
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O projeto de reabilitação da Linha do Norte, espinha dorsal da Rede Ferroviária Nacional,
visa dotar a linha de condições homogéneas de exploração, eliminar constrangimentos e
aumentar os níveis de segurança e fiabilidade da linha. Portanto, o nível de capacidade de
exploração desta linha não será significativamente alterado, mantendo-se assim numa
infraestrutura fortemente congestionada. A Figura 4.3 expõe de forma gráfica a percentagem
de utilização da Linha do Norte, distribuída em diversos troços. É de relembrar que a Linha
do Norte é uma linha dupla, exceto no troço entre as estações de Braço de Prata e Alverca
que é de via quádrupla, e tripla no troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja.
Médio
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Figura 4.3 – Percentagem de utilização na Linha do Norte (período de ponta). Dados: RAVE (2010a)
Como já enunciado e agora possível de observar na Figura 4.3, os troços mais constrangidos
em termos de exploração na Linha do Norte situam-se nas zonas de Lisboa, Coimbra (desde
o Entroncamento) e Porto (desde Ovar). Nessas zonas, a utilização da rede distingue-se mais
das restantes devido à operação de serviços urbanos e regionais naqueles troços.
O aumento de capacidade no eixo ferroviário Lisboa-Porto é uma medida necessária para
responder à elevada procura e para manter um nível de operação de qualidade e uma
prestação de serviços fiáveis na Linha do Norte. Contudo, a expansão da Linha do Norte no
eixo transversal não é uma solução viável a longo prazo, devido ao traçado sinuoso que esta
detém e que impedirá sempre os veículos de atingirem velocidades de circulação mais
elevadas. Outro motivo que impede o aumento do número de linhas ao serviço na Linha do
Norte, é o facto de esta linha atravessar diversas zonas com elevada densidade populacional,
o que tornaria este tipo de expansão extremamente oneroso. Além que uma expansão desta
natureza em pouco ou nada modificaria os tempos de viagem dos percursos realizados.
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4.1.4.

Troço Porto-Aveiro em linha de alta velocidade com ligação à Linha do Norte

Dado que é reconhecida a necessidade da construção de uma nova ligação ferroviária que
conecte Porto e Aveiro para aliviar o intenso tráfego na Linha do Norte neste troço, uma
possível solução seria a construção desta variante aproveitando o traçado do projeto já
existente da Linha de Alta Velocidade. Através desta solução de aumento de capacidade na
rede, garantia-se uma maior disponibilidade de exploração de tráfego ferroviário, pois
passariam a existir mais linhas disponíveis à exploração no mesmo troço, o que por sua vez
permitiria também uma melhoria na gestão de tráfego ferroviário. Ao aproveitar, ainda que
parcialmente, o traçado do projeto existente da Linha de Alta Velocidade que liga as cidades
de Lisboa e Porto, dispensavam-se novos estudos respeitantes ao traçado da linha e
usufruía-se de um traçado com características que permitissem a circulação de comboios de
alta velocidade. Desta forma, esta variante serviria simultaneamente dois propósitos: o
aumento da capacidade de tráfego ferroviário no troço Porto-Aveiro; o início da execução da
Linha de Alta Velocidade que viria a ligar Lisboa-Porto.
Outro aspeto positivo da proposta apresentada é de que o traçado do projeto da Linha de
Alta Velocidade Lisboa-Porto intersecta precisamente o traçado da Linha do Norte na zona
do Porto e de Aveiro, mais precisamente em Vila Nova de Gaia e em Oiã (sensivelmente a
15 quilómetros a Sudeste de Aveiro). Este troço é apresentado na Figura 4.4 como Lote A, o
qual já foi sujeito a procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) no âmbito da
legislação em vigor, tendo resultado uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável.

Figura 4.4 – Lote A no projeto da Linha de Alta Velocidade Lisboa-Porto. Adaptado de RAVE (2010b)
A execução desta proposta significaria um investimento faseado na implementação da rede
ferroviária de alta velocidade em Portugal, mais concretamente, no eixo Lisboa-Porto. Desta
forma garantia-se um modelo de negócio com bastante flexibilidade que, e de acordo com o
exposto no subcapítulo 2.4.2, apresentaria vários pontos positivos. Após a execução da
linha referente ao Lote A, a próxima fase de expansão seria a execução da linha inserida no
Lote B que articula com a Linha do Norte perto de Soure, a 15 km a Sul de Alfarelos. Assim,
serviria esta segunda expansão da Linha de Alta Velocidade também como resolução à falta
de capacidade da Linha do Norte no troço Alfarelos-Pampilhosa, como enunciado no PETI3+.
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4.2.

Modelação e simulação do troço Porto-Aveiro em linha de alta velocidade

Dado que a modelação e a simulação deste troço de alta velocidade são executadas na
mesma ferramenta de simulação, é de esperar que a metodologia empregue seja em muito
semelhante à já exposta e desenvolvida no subcapítulo 3.3 – Modelação e simulação da
operação ferroviária da Linha do Norte no OpenTrack. Ainda assim, importa enunciar neste
subcapítulo aqueles mesmos passos, desenvolvendo apenas em pormenor determinadas
particularidades do caso de estudo que justifiquem uma explicação mais minuciosa.

4.2.1.

Troço Porto-Aveiro – Caracterização e considerações para a modelação

Como já supradito, a execução deste troço com as devidas características de uma linha de
alta velocidade pressupõe o aproveitamento do projeto português de alta velocidade, mais
concretamente, do Lote A no eixo Lisboa-Porto (Figura 4.4).
No presente caso de estudo, a modelação da referida linha foi tida em consideração desde a
estação de Oiã na Linha do Norte (PK 258,0), de onde se faz a respetiva articulação entre as
duas linhas, seguindo até à estação terminal de Gaia na Linha de Alta Velocidade. Esta
estação em Vila Nova de Gaia não está contemplada no projeto original, pois a Linha de Alta
Velocidade chega até à estação terminal de Porto-Campanhã através da articulação com a
linha convencional antes do atravessamento do rio Douro, partilhando assim o uso da ponte
de São João com o tráfego da Linha do Norte. Modelando a Linha de Alta Velocidade apenas
até Vila Nova de Gaia, fica a existir apenas um ponto de conflito entre as duas linhas: na
estação de Oiã, o único ponto onde as duas linhas se articulam. Evidentemente que em
termos práticos poder-se-á ignorar esta opção e prosseguir com a execução do projeto
original, tendo-se apenas procedido com esta solução neste caso de estudo académico, por
esta se apresentar mais simples à modelação e à comparação entre tempos de viagens.
Assim, selecionou-se para modelação aproximadamente 65 quilómetros de linha de alta
velocidade, com as respetivas características do projeto português de alta velocidade, desde
a estação de Oiã no PK 228,0 do dito projeto até à presumida estação de Gaia no PK 293,1.
Esta linha seria construída em bitola internacional para futuramente também poder ser
complementada com a rede de alta velocidade espanhola, atualmente em expansão e com a
mesma bitola, resultando assim numa ligação direta à rede de alta velocidade europeia.
A construção do troço Porto-Aveiro em linha de alta velocidade teria um cofinanciamento
comunitário de cerca de 80% e um investimento total estimado em 1.000 milhões de euros
(Ministério da Economia, 2014). Esta verba de investimento necessário vai de encontro com
os valores apresentados no Estudo de Impacte Ambiental (Comissão de Avaliação, 2009) e
com os dados de custo médio por quilómetro de linha (Lisboa-Porto) fornecidos pela RAVE e
apresentados no relatório final de Análise Custo-Benefício (TIS, 2007).
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4.2.2.

Input da infraestrutura da Linha de Alta Velocidade

Os dados geométricos da via ferroviária do projeto português de alta velocidade referente ao
eixo Lisboa-Porto foram desenvolvidos em projetos ainda à responsabilidade da extinta
RAVE e gentilmente cedidos pela REFER.
Definida a extensão do troço a modelar do projeto de alta velocidade em OpenTrack neste
caso de estudo, foi necessário determinar efetivamente quais os pontos quilométricos (PK)
últimos da linha projetada a utilizar. Entre a Linha do Norte e o troço de interesse da Linha
de Alta Velocidade, o único ponto de correlação nos dados geométricos fornecidos é o ponto
quilométrico da Ponte de São João, que surge nos dados do projeto de alta velocidade com o
PK referente ao da Linha do Norte.
Através da correlação entre as duas linhas determinou-se que a Linha do Norte no PK 333,9
(PK da Ponte de São João) é intersectada pela Linha de Alta Velocidade no seu respetivo PK
294,7. Avaliando a diferença dos PK da Ponte de São João e da estação de Gaia na Linha do
Norte, tem-se assim uma ideia da extensão da Linha de Alta Velocidade que é preciso
desconsiderar desde a ponte. Desta forma, garante-se uma correlação dos PK entre as
estações de Gaia em ambas as linhas e consequentemente, tempos de viagem após
simulação comparáveis. Segundo este raciocínio, determinou-se que a estação de Gaia da
Linha do Norte fica a 1,6 quilómetros da Ponte de São João, significando portando que a
estação de Gaia (AV) na Linha de Alta Velocidade foi considerada no respetivo PK 293,1.
Relativamente à determinação do PK do ponto mais a Sul, nomeadamente na articulação
com a Linha do Norte na estação de Oiã, o mesmo raciocínio não pôde ser aplicado uma vez
que devido às diferenças de traçado entre as duas linhas, existe uma grande variação na
extensão dos troços entre as estações de Gaia e Oiã. Para este caso, ficou definido em
reunião com o Professor Dr. Paulo Teixeira que a Linha do Norte é intersectada pela Linha
de Alta Velocidade no respetivo PK 228,0, dado que foi este o PK que teria sido considerado
num estudo que o mesmo realizou para a RAVE. Significa portanto que o troço da Linha de
Alta Velocidade entre as estações de Gaia e Oiã tem uma extensão inferior de sensivelmente
10 quilómetros quando comparado com o mesmo troço na Linha do Norte.
A articulação na estação de Oiã entre as duas linhas é mais do que uma simples ligação
entre duas linhas. Foi preciso ter em consideração que a ligação entre aquelas linhas,
ambas de via dupla, não desenvolvesse pontos de conflito operacionais desnecessários. Ou
seja, que se evitassem possíveis problemáticas provocadas pelo cruzamento de linhas de
sentidos opostos no mesmo plano. Assim, para se resolver este hipotético conflito,
considerou-se que a linha ascendente da Linha de Alta Velocidade atravessa ambas as
linhas da Linha do Norte num cruzamento desnivelado de cota superior. A Figura 4.5
apresenta o resultado da modelação da estação de Oiã, onde é visível a solução mencionada
e adotada com a devida demarcação.
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Figura 4.5 – Estação de Oiã com articulação com a Linha de Alta Velocidade. (OpenTrack, v1.5)
Outra questão de reflexão na estação de Oiã é de que esta é um ponto de articulação entre
duas linhas de diferentes bitolas. A Linha do Norte é de bitola ibérica (1668 mm) enquanto a
Linha de Alta Velocidade será de bitola internacional (1435 mm). Já foi anteriormente
exposto que o OpenTrack não modela a bitola da via. O que se modelou neste caso foi uma
restrição de velocidade (30 km/h) durante uma extensão de aproximadamente 500 metros.
Com esta restrição garante-se o afrouxamento dos comboios de eixo variável naquela
extensão, simulando assim a passagem pelo intercambiador que ajusta o eixo do comboio à
nova bitola da via. A localização do intercambiador na estação de Oiã é visível na Figura 4.5.
Estabelecidas as particularidades deste troço, o input da infraestrutura da Linha de Alta
Velocidade foi executado segundo um procedimento bastante semelhante àquele que foi
efetuado aquando da modelação da Linha do Norte e que está descrito no subcapítulo 3.3.3.
Inicialmente foi apenas modelada a linha ascendente através da criação de vertexes com os
PK onde ocorrem as variações da geometria da via. De seguida formaram-se os edges que
representam os troços que resultam da união de dois vertexes e os quais são definidos com
as características singulares daquele troço que representam. No caso desta linha, foram
gerados neste mesmo passo os vertexes que permitiram a introdução dos dados respeitantes
à Tabela de Velocidades Máximas (TVM) nos respetivos edges. Isto facilitou a modelação e
apenas foi possível devido ao facto de a TVM da linha ascendente ser idêntica à TVM da
linha descendente nos PK e nas velocidades. A velocidade de projeto para a Linha de Alta
Velocidade no eixo Lisboa-Porto é de 300 km/h, sendo este o limite máximo da TVM em
cerca de 83% do troço modelado, resultando uma média ponderada de 295 km/h.
A duplicação da linha foi executada após a modelação da linha ascendente com todas as
suas características, nomeadamente: rampas; curvas; posições das estações; túneis; TVM. A
linha descendente foi então modelada copiando a linha ascendente e invertendo o sentido.
Relativamente ao layout dos Aparelhos de Mudança de Via (AMV) e da única estação
contemplada no projeto de alta velocidade, a estação de Aveiro, não se conseguiram dados
para a modelação. Por esse motivo, admitiram-se e foram modelados alguns AMV para
permitir alguns movimentos de manobra e três linhas na estação de Aveiro para permitir
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ultrapassagens. Em todo o caso, a imprecisão no input do layout desta estação (assumindo
que existe o projeto) não foi um aspeto relevante à simulação, uma vez que não ocorreram
conflitos operacionais durante as simulações. Isto deve-se ao facto das simulações terem
sido executadas em condições de livre circulação, ou seja, sem qualquer congestionamento.
O mesmo se aplica quanto à matéria de sinalização. Por falta de dados de projeto quanto à
sinalização neste troço, foram assumidos elementos de sinalização em vertexes já existentes.
Assumiu-se um espaçamento de aproximadamente 5 quilómetros entre elementos de
sinalização contíguos, uma vez que é considerada uma distância suficiente em linhas onde
operam comboios que circulam a alta velocidade. Mais uma vez, dado que esta linha não vai
estar congestionada durante as simulações, a extensão dos cantões não irá condicionar a
circulação nesta linha. Como referência para a solução adotada, a circulação a 300 km/h
implica a passagem por um elemento de sinalização a cada minuto.
Concluída a modelação desta Linha de Alta Velocidade em termos gráficos e definidas as
áreas das estações, restou “ensinar” ao software OpenTrack quais as movimentações
efetivamente permitidas na rede modelada. Foram portanto definidos os routes e os paths
seguindo a mesma lógica aplicada aquando da modelação da Linha do Norte.

4.2.3.

Input do horário

Contrariamente ao processo de input do horário da Linha do Norte, para a Linha de Alta
Velocidade não existe um horário base que possa ser implementado. Significa portanto que
para executar uma simulação com uma exploração realista, terão que se estabelecer
serviços que circulem pela Linha de Alta Velocidade.
Neste caso de estudo, a introdução do troço Porto-Aveiro em linha de alta velocidade acaba
por funcionar como uma variante à Linha do Norte com estações em Aveiro e em Vila Nova
de Gaia. Tendo em consideração que um dos propósitos desta linha é de aumentar a
capacidade do tráfego ferroviário no troço Porto-Aveiro, a melhor adaptação de exploração
será transitar para a Linha de Alta Velocidade determinados serviços que circulem na Linha
do Norte naquele troço. Prezando as características relevantes da Linha de Alta Velocidade,
nomeadamente, um traçado projetado para circulação a alta velocidade e estações com
grande espaçamento entre elas, determinou-se que seriam os serviços rápidos e de longo
curso a serem desviados para esta linha. Além de que são também este tipo de serviços que
estão normalmente associados à exploração de uma linha de alta velocidade. Assim,
estabeleceu-se que os serviços Alfa Pendular transitariam para a Linha de Alta Velocidade.
Os itinerarys (itinerários) foram definidos e atribuídos uma vez estabelecido o tipo de serviço
que circularia na Linha de Alta Velocidade, tendo sido parcialmente utilizados os itinerarys
já definidos para os serviços Alfa Pendular aquando da modelação da Linha do Norte.
Significa que se aproveitou os parciais dos itinerarys definidos desde/até à estação de Oiã.
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4.2.4.

Input do material circulante – Comboios de Alta Velocidade

Para o caso da Linha de Alta Velocidade, o input do material circulante foi efetuado do
início, isto é, não houve qualquer aproveitamento dos dados já modelados do material
circulante da Linha do Norte. Não se pôde utilizar o material circulante já modelado, pois as
características dos comboios já então modelados diferem em muito do material que irá
circular na Linha de Alta Velocidade. Teve-se portanto que modelar o material circulante
desde o início do seu normal procedimento de modelação.


Caracterização do Material Circulante – Comboios de eixo variável

O material circulante a circular na Linha de Alta Velocidade será um comboio de eixo
variável, isto é, que seja capaz de permutar a medida do eixo dos seus rodados entre a bitola
ibérica e a bitola internacional. Um comboio capaz de adaptar o comprimento do seu eixo à
bitola da via consegue evitar paragens entre dois comboios de bitolas diferentes para
completar operações de transbordo entre as duas composições. Evitam-se assim manobras
de desembarque e embarque de passageiros, ou de descarga e carga no caso de
mercadorias. Um comboio de eixo variável traz uma grande vantagem operacional nestes
casos, conseguindo evitar: paragens desnecessárias; grandes tempos de viagem; possíveis
problemas de exploração e de planeamento.
Há quase cerca de 50 anos que Espanha tem desenvolvido e utilizado a tecnologia de
comboios de eixo variável. Esta tecnologia surgiu em Espanha pela necessidade de evitar o
transbordo de passageiros na fronteira com França, uma vez que estes eram afastados para
outros meios de transporte quando confrontados com aquele inconveniente. (Lopes, 2011)
Atualmente, o sistema de variação de eixo no material circulante é também utilizado dentro
das fronteiras de Espanha, pois as novas linhas ferroviárias de alta velocidade espanhola
têm sido construídas em bitola internacional e são articuladas com a sua rede ferroviária
convencional de bitola ibérica. A implementação deste sistema será também a melhor opção
para introduzir em Portugal as linhas de alta velocidade de bitola internacional. O sistema é
composto essencialmente em duas partes: o material de circulação de eixo variável; o
intercambiador, um aparelho de via que permite e força a variação dos eixos das
composições que por ele atravessam. Significa portanto que a permuta do eixo da
composição é executada com o comboio em marcha, havendo apenas um afrouxamento da
velocidade devido à complexidade mecânica do processo e a questões de segurança. Outro
aspeto importante é de que o material circulante terá que ser obrigatoriamente compatível
com o intercambiador para garantir uma boa execução da operação. Em Espanha existem
duas empresas que desenvolveram e introduziram esta tecnologia na rede ferroviária
espanhola: a Patentes Talgo, S.L.U., comummente denominada por apenas Talgo; a
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., mais conhecida por simplesmente CAF.
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Presentemente circulam na rede ferroviária espanhola duas famílias de comboios de alta
velocidade com eixo variável, ambos da espanhola Renfe-Operadora, E.P.E.. Uma das
famílias são os comboios da série 120, desenvolvidos em consórcio com a CAF e com a
denominação comercial “Alvia”. Mais tarde, entraram também ao serviço na mesma família
a série 121, uma versão de comboios melhorada e baseada na série 120. A outra família de
comboios de alta velocidade de eixo variável é a série 130 e foi desenvolvida pelo consórcio
ao qual pertence a Talgo. A série 130 é também conhecida por “Talgo 250” e por “Patito”
devido à sua forma aerodinâmica que se assemelha a um bico de um pato. Da série 130 foi
desenvolvida a série 730, um comboio híbrido equipado também com motores diesel. (Renfe)
Para o caso de estudo optou-se pela modelação do Comboio de Alta Velocidade Série 130, ou
simplesmente CAV-S130. Decidiu-se por modelar este comboio devido ao facto deste
apresentar as melhores características relevantes à simulação pretendida e por ter sido o
último material circulante do género a entrar em serviço. O Talgo 250 iniciou a exploração
no final do ano de 2007 entre Madrid e Gijón (um município da província das Astúrias).
Os comboios de eixo variável desenvolvidos pela Talgo adaptam a medida do eixo dos seus
rodados a uma nova bitola da via ao atravessarem, em marcha lenta, pelo sistema Talgo RD
incorporado na linha. O Talgo RD é um sistema que funciona em cinco passos, estando os
mesmos ilustrados e descritos na Figura 4.6 que se segue.

Figura 4.6 – Funcionamento do sistema Talgo RD (variação da bitola). Adaptado de Talgo
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O Comboio de Alta Velocidade da Série 130 é constituído por composições Talgo pendular
série 7 (Talgo). Ao contrário do Alfa Pendular da CP que é um comboio de pendulação ativa,
o comboio série 130 da Renfe é de pendulação passiva. A pendulação ativa distingue-se da
passiva por ser ativada por meios mecânicos e controlada por um sistema informático. Já a
pendulação passiva é um processo natural, uma vez que a inclinação das carruagens para o
interior da curva deve-se à posição do ponto de rotação que difere das carruagens
convencionais. As composições do comboio Talgo 250 têm a suspensão assente na parte
superior das carruagens, sendo portanto apoiadas acima do seu centro de gravidade. Disto
resulta o deslocamento ascendente do ponto de rotação das carruagens em relação ao seu
centro de gravidade, o que significa que a força centrífuga aplicada durante a circulação em
curva provoca uma rotação do material para o interior da curva. Este sistema de
pendulação permite velocidades superiores na ordem de 25% nas curvas quando comparado
com a inexistência do sistema (Talgo). A Figura 4.7 ilustra o sistema Talgo pendular.

Figura 4.7 – Ilustração do Sistema Talgo Pendular. Adaptado de Talgo


Modelação de Comboios de Alta Velocidade em OpenTrack

A modelação de material circulante em OpenTrack é efetuada em dois passos.
Primeiramente é executada a modelação do material motor do comboio e de seguida é
caracterizada a composição, inserindo as restantes particularidades relevantes à simulação.
Ao separar a modelação da parte motora do comboio em si, quando se pretende modelar
diferentes composições constituídas com um material motor idêntico, consegue-se evitar a
repetição dos mesmos passos de modelação referente à parte motriz.
Para a modelação do Comboio de Alta Velocidade Série 130 (CAV-S130), não houve a
preocupação de modelar a parte motora em separado. Isto, porque a intenção neste caso de
estudo é de apenas modelar um tipo de composição para simular a circulação de comboios
idênticos e sem variações. Assim, na modelação da parte motriz no OpenTrack assumiu-se
logo o comprimento e o peso total do comboio. Num segundo passo, na definição da
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composição, foi apenas considerada aquela “enorme carruagem automotora”. Esta
simplificação só é possível porque o OpenTrack considera apenas o peso total para simular
o avanço do comboio e o comprimento para simular a ocupação da via longitudinalmente.
Os dados relevantes à modelação do Comboio de Alta Velocidade S130 foram obtidos através
de dois ficheiros de imagem facultados em reunião com o Professor Dr. Paulo Teixeira. Uma
das imagens apresentava três curvas de tração para três materiais circulantes distintos,
sendo um deles o comboio que se pretendia modelar, o S130. A outra imagem era o desenho
de um quadro com diversas características importantes à modelação dos mesmos comboios.
Uma vez que os dados fornecidos estavam em formato de imagem, foi necessário proceder a
um tratamento de dados para possibilitar a utilização dos mesmos e introduzi-los no
Opentrack. Relativamente ao quadro, a leitura dos dados foi direta e os mesmos foram
inseridos manualmente conforme a leitura da característica pretendida para introdução.
Para tratar os dados relativos à imagem que continha as curvas de tração, criou-se um
diagrama de dispersão (XY) numa folha de cálculo e inseriu-se a imagem facultada como
fundo, ajustando-a de forma a equivaler os eixos da imagem com os eixos do diagrama. De
seguida foram introduzidos, manualmente e de forma iterativa, pontos no diagrama por
forma a corresponderem com a curva de tração visível na imagem em fundo. Uma vez
encontrados os pontos da curva de tração, estes foram devidamente formatados para que
pudessem ser importados para o OpenTrack. Na Figura 4.8 é exposto a imagem original com
a sobreposição da curva manualmente traçada e a curva resultante já no OpenTrack.

Figura 4.8 – Curvas de Tração no Excel® e curva do S130 no OpenTrack. (OpenTrack, v1.5)
Como se pode confirmar pela Figura 4.8 a adequação da curva é bastante próxima, tendo
sido determinado o esforço trator a cada 5 km/h. Outro pormenor que ressalta à vista é de
que a velocidade máxima do CAV-S130 é de 250 km/h, estando também na verdade
limitado à velocidade de 220 km/h quando este circula em linha de bitola ibérica. Uma vez
que a Linha do Norte está limitada à velocidade máxima de circulação de 220 km/h, não há
necessidade de criar uma nova categoria de tabela de velocidades máximas (TVM) no
OpenTrack para este comboio, podendo assim assumir uma das categorias já existente.
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Devido à limitação do CAV-S130 circular apenas a uma velocidade máxima de 250 km/h em
linhas de alta velocidade, rapidamente surgiu a necessidade de desenvolver um comboio de
eixo variável que conseguisse atingir velocidades mais elevadas. Em 2008 a Talgo anunciou
que iria desenvolver o Talgo AVRIL (acrónimo de “Alta Velocidad Rueda Independiente
Ligero”), um comboio de alta velocidade com maior versatilidade, mais rápido e mais
económico. O Talgo AVRIL será um comboio de muito alta velocidade, projetado para atingir
velocidades máximas de circulação até 380 km/h na versão de eixo fixo. Já na versão de
eixo variável a velocidade máxima do comboio deverá ser de 300 km/h. Atualmente o
comboio Talgo AVRIL encontra-se em fase de testes, tendo no último mês de março atingido
a velocidade de 363 km/h na Linha de Alta Velocidade Madrid-Barcelona (Vía Libre, 2015).
Para não limitar o caso de estudo apenas com material circulante atualmente disponível no
mercado, foi considerado um segundo comboio de alta velocidade com melhores
características, ou em termos relevantes para a simulação, mais rápido. Assim, e
considerando que nos próximos anos o Talgo AVRIL deverá iniciar a operação comercial, foi
modelado um outro comboio de características relativamente próximas daquele.
Aproveitando os mesmos dados facultados, decidiu-se modelar o Comboio de Alta
Velocidade Série 103. O CAV-S103 é um comboio de eixo fixo que atinge os 350 km/h de
velocidade máxima de serviço e foi desenvolvido pela empresa Siemens, Aktiengesellschaft,
mais conhecida por simplesmente Siemens, AG. A Siemens designa a família deste comboio
de “Velaro” e tem já circulação em vários países. (Siemens)
Apesar do Série 103 ser um comboio de eixo fixo, é possível simulá-lo no OpenTrack como
de eixo variável uma vez que, e como já anteriormente citado, a bitola da via não é simulada.
Havendo a limitação de velocidade na estação de Oiã para simular uma suposta variação do
eixo do comboio e sendo a Linha de Alta Velocidade Porto-Aveiro limitada a uma velocidade
máxima de circulação de 300 km/h, ficam automaticamente subjacentes as limitações que
o aproximariam das prestações do Talgo AVRIL.
A Figura 4.9 expõe os três comboios de alta velocidade até agora referidos, respetivamente
da esquerda para a direita, o Talgo 250, o Talgo AVRIL e por último o Siemens Velaro.

Figura 4.9 – Comboios de Alta Velocidade. Fotografias de Talgo e Siemens
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A Figura 4.10 exibe as janelas resultantes da modelação em OpenTrack dos materiais
motores dos Comboios de Alta Velocidade S130 (Talgo 250) e S103 (Siemens Velaro). É de
relembrar que as partes motoras destes comboios foram modeladas tendo em consideração
os respetivos pesos e comprimentos totais das composições.

Figura 4.10 – Modelação dos Comboios de Alta Velocidade. (OpenTrack, v1.5)
Quanto à curva de tração do CAV-S103, esta foi conseguida através de um procedimento
semelhante ao adotado para obtenção da curva referente ao CAV-S130. A curva de tração do
Comboio de Alta Velocidade Série 103 está também ela presente na imagem de onde se
trabalhou a curva do comboio Série 130 (ver Figura 4.8).
O fator de resistência definido nos dois comboios (3,2999) é apenas utilizado para o cálculo
da resistência ao avanço segundo a Fórmula de Strahl, logo é desconsiderado uma vez que
se utilizou a Fórmula de Davis para o cálculo da resistência ao avanço nos comboios de alta
velocidade. A Fórmula de Davis é baseada em três parâmetros determinados de forma
experimental, ou seja, são resultado de uma análise de dados provenientes de ensaios
dinâmicos. Estes parâmetros estão identificados nos dados fornecidos relativos aos
comboios de alta velocidade, pelo que se introduziram estes valores na definição do
comboio, estabelecendo assim o cálculo da resistência ao avanço destes comboios a partir
da Fórmula de Davis. As equações (4.1) e (4.2) correspondem respetivamente às fórmulas
resultantes para o cálculo da resistência ao avanço do CAV-S130 e do CAV-S103.
𝑅 = 285 + 2,40 × 𝑣 + 0,0550 × 𝑣 2

[𝑑𝑎𝑁]

(4.1)

𝑅 = 312 + 2,24 × 𝑣 + 0,0521 × 𝑣 2

[𝑑𝑎𝑁]

(4.2)

Onde “𝑣” é a velocidade instantânea de circulação do comboio em km/h.

4.2.5.

Calibração do modelo da Linha de Alta Velocidade

Uma vez que o modelo da Linha de Alta Velocidade serve para simular uma nova linha, não
existem dados concretos para que se possa proceder a uma calibração e validação de
resultados. Neste caso, procedeu-se apenas à execução de vários cenários de simulação com
o intuito de verificar-se de que não existiriam anomalias no modelo.
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4.3.

Análise de resultados da simulação – Possíveis cenários de exploração

Com a modelação concluída da Linha do Norte e da Linha de Alta Velocidade no troço
Porto-Aveiro e respetiva articulação entre as duas linhas na estação de Oiã, interessa agora
executar uma série de simulações e proceder com uma análise dos dados resultantes. É
pretendido como resultado das interpretações dos dados, perceber a eficácia da solução
apresentada, verificando a diferença dos tempos de viagem dos serviços prestados ao serem
desviados da Linha do Norte para a Linha de Alta velocidade naquele troço.

4.3.1.

Identificação dos serviços ferroviários afetados pelo caso de estudo

Como já abordado no subcapítulo 4.2.3, determinou-se que seriam os serviços rápidos e de
longo curso que transitariam para a Linha de Alta Velocidade, ou seja, os serviços da CP
designados por Alfa Pendular.
Antes de prosseguir com comparações de prestações de diferentes comboios para o mesmo
serviço, importa identificar e estabelecer uma base para comparação. Uma vez que é o
serviço Alfa Pendular que se pretende modificar, este será a melhor opção para utilizar como
base de avaliação dos dados resultantes de simulações com outros comboios.
Estabelecido o serviço Alfa Pendular como base de avaliação, ficou apenas pendente a
identificação de qual seria o comboio que efetivamente serviria para comparar os tempos de
viagem. Assim, analisou-se o horário para identificar se haveriam distinções nos vários
comboios Alfa Pendular que circulam na linha modelada. Efetivamente veio a confirmar-se
que existem dois serviços diferenciados, um menos rápido que o outro, devido ao facto de
não servirem o mesmo número de estações. O comboio mais lento serve quatro estações
adicionais, pelo que tendo mais paragens no seu itinerário é compreensível que o seu tempo
de viagem entre Lisboa e Porto seja mais demorado. Uma vez que se pretende comparar
tempos de viagens de serviços rápidos e de longo curso, escolheu-se o comboio mais rápido,
ou seja, com menos paragens. Deste modo será possível concluir a análise com um serviço
rápido que faça a ligação entre as cidades de Lisboa e Porto e que tenha um tempo mínimo
de referência de execução do itinerário.
Na realidade, veio a verificar-se com auxílio dos horários disponibilizados para os
passageiros, que os comboios mais rápidos do serviço Alfa Pendular resultam na verdade de
três serviços distintos, pois são serviços que realizam diferentes itinerários, nomeadamente:
Lisboa-Porto; Lisboa-Braga; Faro-Porto. Apesar de existir na realidade uma variação nestes
serviços, na linha modelada não existem distinções entre estes comboios, ou seja, o número
de estações servidas e o tempo de percurso entre Lisboa e Porto é igual nestes serviços.
Como resultado final desta análise inicial, definiram-se como base de avaliação o serviço
número 121 para o sentido ascendente e o serviço 122 para o sentido descendente.
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4.3.2.

Procedimentos aplicados para execução das simulações dos serviços sob avaliação

Selecionados os comboios em que os respetivos horários servem de base de avaliação para
os tempos de viagem, coube então substituir os comboios daqueles serviços com os
comboios de alta velocidade modelados e comparar as prestações.
Uma questão com que se deparou antes de executar a simulação, foi de qual a categoria de
velocidades é que se haveria de atribuir aos comboios de alta velocidade. Isto porque o
Comboio de Alta Velocidade Série 130 (CAV-S130) é um comboio de pendulação passiva,
que teoricamente é menos eficaz nas curvas que um comboio de pendulação ativa. Assim,
resolveu-se ultrapassar esta problemática executando duas simulações distintas: uma com
a Tabela de Velocidades Máximas (TVM) de comboios convencionais; outra atribuindo a TVM
de comboios pendulares. Do resultado das duas simulações, considera-se um tempo de
viagem intermédio para os comboios de pendulação passiva, esperando um tempo de
referência mais próximo do comboio de basculação ativa do que do comboio convencional.
Para garantir que as simulações dos itinerários dos comboios fossem executadas sem a
possibilidade de ocorrência de eventos que pudessem comprometer os resultados, foram
excluídos todos os serviços da simulação exceto o comboio sujeito a avaliação. Portanto,
foram executadas várias simulações apenas com um comboio para evitar conflitos de
operação e garantir um tempo mínimo de viagem. Outro aspeto positivo de executar
simulações apenas com um comboio é a elevada rapidez de computação da simulação,
explicada pelo facto do programa ter significativamente menos variáveis sujeitas a cálculo.
De forma a auxiliar a análise dos dados resultantes das simulações e a tornar os resultados
mais esclarecedores, foram construídos quadros6 para comparação que consideram o tempo
de viagem de um comboio e não as horas concretas do horário estabelecido. Ou seja, os
dados resultantes são tratados como se os comboios iniciassem os serviços à meia-noite,
isto é, às 00:00:00 [hh:mm:ss]. Assim, é como se houvesse uma cronometragem dos
comboios desde a partida da primeira estação até à sua chegada na última estação, o que
simplifica a comparação dos tempos de viagem finais de diferentes comboios.
No caso dos comboios de alta velocidade os procedimentos adotados para execução das
simulações e respetivos tratamentos de dados foram relativamente mais simples. Uma vez
que os serviços com os comboios de alta velocidade não existem e como é pretendido avaliar
as respetivas prestações através da simulação, não podem existir horários que limitem o
desempenho dos mesmos. Assim, os comboios de alta velocidade foram simulados com
partida às 00:00:00 [hh:mm:ss], com as mesmas paragens programadas e de igual duração
que o Alfa Pendular, mas sem horas estabelecidas para esses eventos, garantindo assim
partidas das estações logo que concluído o tempo mínimo de espera.

6

Estes quadros serão apresentados no subcapítulo subsequente – subcapítulo 4.3.3
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Visto que a Linha de Alta Velocidade foi modelada até Vila Nova de Gaia, a comparação dos
tempos de viagem foi feita tendo em conta o itinerário entre as estações de Alhandra e de
Gaia na Linha do Norte ou de Gaia AV na Linha de Alta Velocidade. É de mencionar que os
serviços rápidos e de longo curso não servem a estação de Alhandra. Portanto, a simulação
dos serviços de sentido ascendente é iniciada na estação de Alhandra com velocidade inicial
diferente de zero, e os serviços de sentido descendente terminam a simulação naquela
estação em velocidade patamar.
No sentido descendente, dado que o comboio Alfa Pendular inicia o serviço na estação de
Porto-Campanhã e não na estação de Gaia, foi preciso descontar o tempo de viagem entre
estas duas estações para que o tempo inicial de cronometragem do itinerário deste serviço
coincidisse com a estação de Gaia. Esta dedução de tempo aparece como um “tempo
negativo” nos quadros construídos para a análise de resultados e foi uma medida
necessária, uma vez que se pretende comparar o tempo de viagem com o comboio de alta
velocidade que inicia o serviço na estação de Gaia AV. Pelo mesmo motivo, foi também a
partir desse tempo ajustado que foi calculada a velocidade comercial desses serviços.
De forma a respeitar o tempo de espera da paragem que o serviço Alfa Pendular realiza na
estação de Gaia, os comboios de alta velocidade foram modelados de maneira a iniciar a
marcha na estação de Gaia AV, somente após a simulação de uma paragem com a mesma
duração. Assim, ambos os serviços partem no mesmo instante na respetiva simulação.

4.3.3.

Análise dos tempos de viagem nos diferentes cenários de exploração plausíveis

Esclarecidos os procedimentos praticados para a execução das simulações e tratamentos de
dados resultantes, sobra agora apresentar os quadros construídos com esses dados. O
Quadro 4.1 que a seguir se apresenta expõe os resultados obtidos para ambos os serviços
Alfa Pendular no sentido ascendente: o mais lento, com mais paragens; o mais rápido, com
menos paragens e o selecionado como base de comparação para os tempos de viagem.
Quadro 4.1 – Tempos de viagem dos serviços Alfa Pendular 121 e 123 (sentido ascendente).
#ID 121
Estação
Alhandra
v
v
v
Coimbra B
(Oiã)
Aveiro
v
Gaia
Porto-Campanhã

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
01:26:05
01:44:34
01:50:03
02:20:14
02:25:44

Velocidade
Comercial
[km/h]
134
133
135
131
128

#ID 123
Estação
Alhandra
Santarém
Entroncamento
Pombal
Coimbra B
(Oiã)
Aveiro
Espinho
Gaia
Porto-Campanhã

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
00:20:52
00:37:00
01:07:33
01:31:27
01:49:46
01:55:15
02:16:21
02:26:27
02:32:44

Velocidade
Comercial
[km/h]
139
130
128
126
127
129
128
126
122
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Repare-se que apesar do serviço Alfa Pendular não servir a estação de Oiã, não havendo no
horário uma paragem programada, decidiu-se incluir o tempo da passagem por esta estação
nos quadros. Esta decisão foi tomada devido ao facto da articulação entre a Linha do Norte e
da Linha de Alta Velocidade estar definida na estação de Oiã, pelo que a interpretação dos
tempos de viagem e da velocidade comercial até àquela estação poderão ser interessantes.
O Quadro 4.2 abaixo exposto, representa os tempos de viagens dos serviços equivalentes
aos Alfa Pendular 121 e 123, mas agora no sentido descendente. São estes: o serviço 122
para o Alfa Pendular com menos paragens; o serviço 128, com mais estações servidas.
Quadro 4.2 – Tempos de viagem dos serviços Alfa Pendular 122 e 128 (sentido descendente).
#ID 122
Estação
Porto-Campanhã
Gaia
v
Aveiro
(Oiã)
Coimbra B
v
v
v
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
“-00:04:05”
00:00:00
00:28:13
00:36:21
00:54:01
02:21:24

Velocidade
Comercial
[km/h]
0
126
122
128
130

#ID 128
Estação
Porto-Campanhã
Gaia
Espinho
Aveiro
(Oiã)
Coimbra B
Pombal
Entroncamento
Santarém
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
“-00:04:05”
00:00:00
00:09:55
00:30:45
00:38:21
00:56:01
01:20:03
01:49:27
02:06:30
02:28:21

Velocidade
Comercial
[km/h]
0
92
116
116
123
122
124
122
124

O Alfa Pendular de serviço com menos paragens é em média cerca de 6 minutos e 35
segundos mais rápido que o serviço que serve mais estações. Grosso modo, significa que por
cada paragem adicional o serviço Alfa Pendular demora mais 1 minuto e 39 segundos.
Relativamente à velocidade comercial, em média, por cada estação adicional ocorre um
decréscimo de 1,5 km/h, totalizando 6 km/h para as quatro estações adicionais.
O Quadro 4.3 que se segue resume os dados dos serviços 121 e 122 selecionados como base
de avaliação. Este quadro será o de referência para comparação dos tempos de viagem entre
os comboios Alfa Pendular e os comboios de alta velocidade simulados nos diferentes
cenários que serão apresentados de seguida.
Quadro 4.3 – Tempos de viagem do comboio Alfa Pendular (Sentido Ascendente e Descendente).
Alfa P.
Asc.te
Estação
Alhandra
Coimbra B
(Oiã)
Aveiro
Gaia
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Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
01:26:05
01:44:34
01:50:03
02:20:14

Velocidade
Comercial
[km/h]
134
133
135
131

Alfa P.
Desc.te
Estação
Gaia
Aveiro
(Oiã)
Coimbra B
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
00:28:13
00:36:21
00:54:01
02:21:24

Velocidade
Comercial
[km/h]
126
122
128
130



Comboio de Alta Velocidade Série 130 (CAV-S130): Talgo 250

No Quadro 4.4 é exposto os tempos de viagem obtidos com o Comboio de Alta Velocidade
Série 130 (CAV-S130) com a atribuição da Tabela de Velocidades Máximas (TVM) de um
comboio normal, isto é, não pendular. Para simplificar a denominação, designou-se este
comboio de CAV-S130N. São expostos neste quadro os resultados de ambos os sentidos.
Quadro 4.4 – Tempos de viagem do CAV-S130N (Sentido Ascendente e Descendente).
CAV-S130N
Asc.te
Estação
Alhandra
Coimbra B
(Oiã)
Aveiro AV
Gaia AV

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
01:29:13
01:48:46
01:56:35
02:12:20

Velocidade
Comercial
[km/h]
129
128
128
135

CAV-S130N
Desc.te
Estação
Gaia AV
Aveiro AV
(Oiã)
Coimbra B
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
00:15:57
00:23:54
00:43:00
02:12:40

Velocidade
Comercial
[km/h]
185
162
147
134

Como se pode confirmar, o ganho em tempo de viagem entre o Alfa Pendular que circula
pela Linha do Norte em todo o seu itinerário e o CAV-S130N com circulação pela Linha de
Alta Velocidade no troço Oiã-Gaia, não é muito significativa, traduzindo-se num ganho de
aproximadamente 8 minutos e 19 segundos. O ganho não é significativo por dois motivos:
primeiro, a simulação deste comboio foi executada respeitando a TVM dos comboios
convencionais, quando o comboio é capaz de uma pendulação passiva; segundo, o comboio
está limitado a uma circulação máxima de 250 km/h, apenas mais 30 km/h que a
capacidade motora do comboio Alfa Pendular. Na verdade e segundo estas condições, o
rendimento do comboio Alfa Pendular é superior ao CAV-S130N no troço Alhandra-Oiã,
demorando aproximadamente menos 4 minutos. Significa portanto que o rendimento do
CAV-S130N no troço Oiã-Gaia é bastante superior, uma vez que no final termina o serviço
com um ganho no tempo de viagem. Este facto é comprovado na Figura 4.11 onde se
demonstra um gráfico que correlaciona a distância percorrida com o tempo de viagem dos
dois comboios, no sentido ascendente e entre as estações de Alhandra e Gaia/Gaia AV.

Distância/Tempo: Alhandra-Gaia/Gaia AV
320

Gaia

Distância [km]

280

Gaia AV
Aveiro
(Oiã)

240
200

Aveiro AV

Coimbra

160
120
80

Alhandra

Alfa P. (121)
CAV-S130N

40
0
00:00

00:30

01:00

01:30

02:00

02:30

Tempo [hh:mm]
Figura 4.11 – Diagramas Distância/Tempo do comboio Alfa Pendular (121) e do CAV-S130N.
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Contudo o cenário exposto é pessimista por limitar o Comboio de Alta Velocidade S130 a
uma velocidade de circulação sem aproveitamento das suas capacidades de pendulação. As
velocidades máximas de circulação permitidas para este comboio na Linha do Norte deverão
ser mais próximas daquelas que são permitidas para o comboio Alfa Pendular. Contudo,
assumindo que a Tabela de Velocidades Máximas para comboios pendulares na Linha do
Norte está adequada para comboios com uma pendulação ativa, como é caso do comboio
Alfa Pendular, a TVM para o CAV-S130 deverá ter limites máximos ligeiramente inferiores.
O Quadro 4.5 apresenta os resultados obtidos da simulação com o CAV-S130, respeitando a
mesma TVM do comboio Alfa Pendular. Designou-se este comboio de CAV-S130P.
Quadro 4.5 – Tempos de viagem do CAV-S130P (Sentido Ascendente e Descendente).
CAV-S130P
Asc.te
Estação
Alhandra
Coimbra B
(Oiã)
Aveiro AV
Gaia AV

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
01:20:52
01:38:50
01:46:39
02:02:24

Velocidade
Comercial
[km/h]
142
141
140
146

CAV-S130P
Desc.te
Estação
Gaia AV
Aveiro AV
(Oiã)
Coimbra B
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
00:15:57
00:23:54
00:41:25
02:02:41

Velocidade
Comercial
[km/h]
185
162
153
145

Como se pode verificar, assumindo a TVM dos comboios basculantes, o CAV-S130P efetua o
itinerário com uma performance em muito melhorada, conseguindo uma diminuição da
duração de viagem em praticamente 10 minutos. Repare-se que esta diferença de tempo
recai somente no troço Alhandra-Oiã, não havendo qualquer diferença no tempo de viagem
no troço Oiã-Gaia AV. Isto acontece devido ao traçado sinuoso da Linha do Norte e das
consequentes limitações de velocidade. Tal facto já não sucede na Linha de Alta Velocidade,
dado que é uma linha preparada para se atingirem grandes velocidades e portanto com
curvas de maior raio, não havendo assim a necessidade do afrouxamento da velocidade nas
curvas. Visto que o CAV-S130P demora menos tempo que o CAV-S130N no mesmo
itinerário, é previsto uma velocidade comercial superior para este comboio. Efetivamente, a
diferença da velocidade comercial entre os dois comboios é de 11 km/h.
Comparando com o tempo de viagem do Alfa Pendular, o CAV-S130P obtém ganhos no
tempo de viagem na ordem dos 18 minutos e 17 segundos. Mas como anteriormente
exposto, se o CAV-S130 não for capaz de alcançar o nível de performance do comboio Alfa
Pendular em curva, este ganho de tempo é demasiado otimista. Para encontrar um
resultado mais realista, foi preciso considerar um tempo intermédio entre os resultados
obtidos com a TVM para os comboios ditos normais e a TVM para comboios pendular. A
razão do ganho de velocidade em curva entre comboios com pendulação passiva e comboios
de pendulação ativa é de sensivelmente 2/3, dependendo em muito das características dos
comboios a comparar. Assumindo, grosso modo, essa razão de comparação e uma influência
direta na diferença do tempo ganho entre a circulação respeitando a TVM para comboios
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pendulares e a TVM para comboios normais, determinou-se a diferença do tempo ganho
para os comboios de pendulação passiva. Deste modo, conseguiu-se calcular um tempo de
viagem intermédio para os comboios de pendulação passiva segundo uma lógica, ainda que
não totalmente rigorosa. Assim, para o cálculo mais próximo da realidade da diferença do
tempo ganho com o CAV-S130, efetuou-se o cálculo que é apresentado na equação (4.3). De
seguida, na equação (4.4) é demonstrado o cálculo do ganho total face ao Alfa Pendular.
00: 09: 58 × 2⁄3 = 00: 06: 38

[ℎℎ: 𝑚𝑚: 𝑠𝑠]

(4.3)

00: 08: 19 + 00: 06: 38 = 00: 14: 57

[ℎℎ: 𝑚𝑚: 𝑠𝑠]

(4.4)

Significa assim que o ganho final, comparando com o comboio Alfa Pendular, é de quase 15
minutos, uma diferença de tempo já significativa e que se traduz numa melhoria de
aproximadamente 11%. Tal como inicialmente pretendido, esta diferença de tempo
corresponde a um valor interpolado entre o tempo obtido com o CAV-S130N e o CAV-S130P.
O Quadro 4.6 apresenta os tempos calculados para o CAV-S130, segundo a lógica exposta.
Este quadro serve de referência para o CAV-S130, dado que tem em consideração a
capacidade de pendulação passiva. É de notar que o cálculo da velocidade comercial fez-se
utilizando o tempo de viagem calculado e a distância percorrida até à estação em causa.
Quadro 4.6 – Tempos de viagem do CAV-S130 (Sentido Ascendente e Descendente).
CAV-S130
Asc.te
Estação
Alhandra
Coimbra B
(Oiã)
Aveiro AV
Gaia AV



Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
01:23:39
01:42:09
01:49:58
02:05:43

Velocidade
Comercial
[km/h]
137
136
135
142

CAV-S130
Desc.te
Estação
Gaia AV
Aveiro AV
(Oiã)
Coimbra B
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
00:15:57
00:23:54
00:41:57
02:06:01

Velocidade
Comercial
[km/h]
185
162
151
141

Comboio de Alta Velocidade Série 103 (CAV-S103): Siemens Velaro/Talgo AVRIL

Para simular um comboio de performance semelhante ao do Talgo AVRIL foi executada uma
simulação utilizando o CAV-S103. O Quadro 4.7 expõe os resultados com a TVM normal.
Quadro 4.7 – Tempos de viagem do CAV-S103N (Sentido Ascendente e Descendente).
CAV-S103N
Asc.te
Estação
Alhandra
Coimbra B
(Oiã)
Aveiro AV
Gaia AV

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
01:28:58
01:48:22
01:55:42
02:09:52

Velocidade
Comercial
[km/h]
129
128
129
137

CAV-S103N
Desc.te
Estação
Gaia AV
Aveiro AV
(Oiã)
Coimbra B
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
00:14:07
00:21:35
00:40:33
02:09:56

Velocidade
Comercial
[km/h]
209
179
156
137
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Aqui, a diferença do tempo de viagem para o Alfa Pendular é de quase 11 minutos. Note-se
que para o CAV-S130N e o CAV-S103N o tempo de circulação no troço Alhandra-Oiã é
semelhante. Significa portanto que a diferença do tempo total entre estes dois comboios é
praticamente toda refletida no troço da Linha de Alta Velocidade, isto porque o CAV-S103 é
um comboio que consegue alcançar o limite de velocidade máximo permitido naquela linha.
No entanto, neste cenário não foi simulado a capacidade de pendulação deste comboio que
permite uma execução mais rápida no parcial do itinerário pertencente à Linha do Norte.
Dado que neste caso de estudo cerca de 78% do itinerário é de circulação na Linha do Norte,
a capacidade de pendulação do comboio influencia em muito os resultados. Aliás,
comprove-se que por esse motivo o CAV-S130, que só tem em consideração uma razão de
2/3 do efeito de pendulação, já obtém uma performance global superior ao CAV-S103N.
Assim, à semelhança do processo efetuado com o CAV-S130, foram executadas novas
simulações dos itinerários com o CAV-S103, agora cumprindo os limites da Tabela de
Velocidades Máximas (TVM) de comboios pendular. O Quadro 4.8 expõe o resultado obtido.
Quadro 4.8 – Tempos de viagem do CAV-S103P (Sentido Ascendente e Descendente).
CAV-S103P
Asc.te
Estação
Alhandra
Coimbra B
(Oiã)
Aveiro AV
Gaia AV

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
01:20:29
01:38:14
01:45:34
01:59:44

Velocidade
Comercial
[km/h]
143
142
141
149

CAV-S103P
Desc.te
Estação
Gaia AV
Aveiro AV
(Oiã)
Coimbra B
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
00:14:07
00:21:35
00:38:54
01:59:41

Velocidade
Comercial
[km/h]
209
179
162
149

Conforme comprovado no caso do CAV-S130, também a diferença de tempos entre o
CAV-S103N e o CAV-S103P é de sensivelmente 10 minutos. Mais uma vez, verifica-se que o
resultado do ganho de tempo está subjacente ao efeito de pendulação na Linha do Norte.
Assumindo que à semelhança do Talgo 250, o Talgo AVRIL será um comboio de pendulação
passiva, houve a necessidade de encontrar um resultado mais realista. Desse modo, e
conforme a lógica aplicada com o CAV-S103, foi determinado o CAV-S103 de referência que
conta com um efeito de pendulação de 2/3. O Quadro 4.9 apresenta os tempos obtidos.
Quadro 4.9 – Tempos de viagem do CAV-S103 (Sentido Ascendente e Descendente).
CAV-S103
Asc.te
Estação
Alhandra
Coimbra B
(Oiã)
Aveiro AV
Gaia AV
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Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
01:23:19
01:41:37
01:48:57
02:03:07

Velocidade
Comercial
[km/h]
138
137
137
145

CAV-S103
Desc.te
Estação
Gaia AV
Aveiro AV
(Oiã)
Coimbra B
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
00:14:07
00:21:35
00:39:27
02:03:06

Velocidade
Comercial
[km/h]
209
179
160
145

Neste cenário o CAV-S103 consegue um ganho de cerca de 13% face ao tempo de viagem do
Alfa Pendular, traduzindo-se num ganho total de 17 minutos e 43 segundos. Significa que a
diferença entre o CAV-S130 e o CAV-S103 é de pouco menos que 3 minutos. A diferença dos
tempos de viagem do CAV-S103 com o Alfa Pendular e com o CAV-S130 será tanto maior
quanto maior for a extensão da Linha de Alta Velocidade.
Um ganho de quase 18 minutos num itinerário que demora aproximadamente 2 horas e 21
minutos com o Alfa Pendular já é um ganho relativamente satisfatório, correspondendo a
um aumento da velocidade comercial em 15 km/h. É importante relembrar que o intuito de
se construir o troço Porto-Aveiro em linha de alta velocidade não era apenas diminuir o
tempo de viagem entre Lisboa e Porto. Com a solução apresentada neste caso de estudo
além de se conseguir diminuir o tempo de viagem, consegue-se também um desafogo da
capacidade da Linha do Norte naquele troço e uma primeira implementação da Linha de
Alta Velocidade em Portugal.


CAV-S130 (Talgo 250) sem paragem na estação de Aveiro AV

No sentido de se conseguir um maior aumento do tempo de viagem ganho com a utilização
da Linha de Alta Velocidade, foi explorado outro cenário: excluir a paragem na estação de
Aveiro AV. Esta solução foi analisada devido à relativa pequena extensão do troço circulado
em linha de alta velocidade quando comparado com o circulado em linha convencional, na
Linha do Norte. Excluindo-se a paragem na estação de Aveiro AV há um maior proveito das
capacidades da Linha de Alta Velocidade com os comboios a poderem circular a alta
velocidade em toda a extensão daquela linha. Isto poderá ser uma solução a adotar apenas
numa primeira fase de implementação da Linha de Alta Velocidade.
Nessa perspetiva foi simulado novamente o itinerário com o CAV-S130, respeitando a Tabela
de Velocidades Máximas (TVM) de comboios normais e excluindo a paragem na estação de
Aveiro AV. Os resultados obtidos segundo este cenário apresentam-se no Quadro 4.10.
Quadro 4.10 – Tempos de viagem do CAV-S130N sem Aveiro (Sentido Ascendente e Descendente).
CAV-S130N
Asc.te
Estação
Alhandra
Coimbra B
(Oiã)
Gaia AV

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
01:29:13
01:48:46
02:09:05

Velocidade
Comercial
[km/h]
129
128
138

CAV-S130N
Desc.te
Estação
Gaia AV
Aveiro AV
(Oiã)
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
00:20:39
00:39:45
02:09:25

Velocidade
Comercial
[km/h]
187
159
137

Numa primeira análise e comparando os resultados do CAV-S130N com e sem paragem em
Aveiro AV, já é possível verificar que o ganho no tempo de viagem rondará os 3 minutos.
Significa assim que o tempo ganho ao excluir-se uma paragem na Linha de Alta Velocidade
corresponde sensivelmente ao dobro do que ao eliminar-se uma paragem na Linha do Norte.
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O Quadro 4.11 apresenta o resultado da simulação do CAV-S130 respeitando a TVM dos
comboios pendulares e foi efetuada pelo mesmo motivo aquando da simulação do
CAV-S130P que considerava a paragem na estação de Aveiro AV.
Quadro 4.11 – Tempos de viagem do CAV-S130P sem Aveiro (Sentido Ascendente e Descendente).
CAV-S130P
Asc.te
Estação
Alhandra
Coimbra B
(Oiã)
Gaia AV

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
01:20:52
01:38:50
01:59:09

Velocidade
Comercial
[km/h]
142
141
150

CAV-S130P
Desc.te
Estação
Gaia AV
Aveiro AV
(Oiã)
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
00:20:39
00:38:10
01:59:26

Velocidade
Comercial
[km/h]
187
166
149

Com os resultados do CAV-S130N e do CAV-S130P foi possível determinar a diferença dos
tempos de viagem. Dessa diferença, que se reflete inteiramente na Linha do Norte, foram
calculados os tempos de viagem do CAV-S130 de referência apresentados no Quadro 4.12.
Quadro 4.12 – Tempos de viagem do CAV-S130 sem Aveiro (Sentido Ascendente e Descendente).
CAV-S130
Asc.te
Estação
Alhandra
Coimbra B
(Oiã)
Gaia AV

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
01:23:39
01:42:09
02:02:28

Velocidade
Comercial
[km/h]
137
136
145

CAV-S130
Desc.te
Estação
Gaia AV
Aveiro AV
(Oiã)
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
00:20:39
00:38:42
02:02:46

Velocidade
Comercial
[km/h]
187
163
145

Verifica-se que o ganho ao desconsiderar-se a paragem em Aveiro é de pouco mais que 3
minutos. Face ao Alfa Pendular, resulta numa diminuição do tempo de viagem em
aproximadamente 18 minutos, correspondendo a uma melhoria de cerca de 13%.


CAV-S103 (Siemens Velaro/Talgo AVRIL) sem paragem na estação de Aveiro AV

O Quadro 4.13, Quadro 4.14 e Quadro 4.15 seguem a mesma lógica dos quadros anteriores.
Quadro 4.13 – Tempos de viagem do CAV-S103N sem Aveiro (Sentido Ascendente e Descendente).
CAV-S103N
Asc.te
Estação
Alhandra
Coimbra B
(Oiã)
Gaia AV

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
01:28:58
01:48:22
02:06:27

Velocidade
Comercial
[km/h]
129
128
141

CAV-S103N
Desc.te
Estação
Gaia AV
Aveiro AV
(Oiã)
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
00:18:11
00:37:09
02:06:32

Velocidade
Comercial
[km/h]
213
170
141

Verifica-se que à semelhança do CAV-S130, também para este comboio a não paragem na
estação de Aveiro resulta num ganho do tempo de viagem de aproximadamente 3 minutos.
Uma vez mais, confirma-se que a performance do CAV-S103N é inferior à do CAV-S130.
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Quadro 4.14 – Tempos de viagem do CAV-S103P sem Aveiro (Sentido Ascendente e Descendente).
CAV-S103P
Asc.te
Estação
Alhandra
Coimbra B
(Oiã)
Gaia AV

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
01:20:29
01:38:14
01:56:19

Velocidade
Comercial
[km/h]
143
142
153

CAV-S103P
Desc.te
Estação
Gaia AV
Aveiro AV
(Oiã)
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
00:18:11
00:35:30
01:56:17

Velocidade
Comercial
[km/h]
213
178
153

Quadro 4.15 – Tempos de viagem do CAV-S103 sem Aveiro (Sentido Ascendente e Descendente).
CAV-S103
Asc.te
Estação
Alhandra
Coimbra B
(Oiã)
Gaia AV

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
01:23:19
01:41:37
01:59:42

Velocidade
Comercial
[km/h]
138
137
149

CAV-S103
Desc.te
Estação
Gaia AV
Aveiro AV
(Oiã)
Alhandra

Chegada na
Estação (Δt)
[hh:mm:ss]
00:00:00
00:18:11
00:36:03
01:59:42

Velocidade
Comercial
[km/h]
213
175
149

Com a execução do itinerário com o CAV-S103, cuja prestação deverá aproximar-se à do
comboio Talgo AVRIL e desconsiderando a paragem na estação de Aveiro AV, espera-se uma
duração de viagem inferior a 2 horas entre Alhandra e Vila Nova de Gaia. Este cenário
resulta num ganho superior a 21 minutos (15%) face ao tempo de viagem registado com o
Alfa Pendular, correspondendo a um aumento de 19 km/h da velocidade comercial.


Quadros resumo dos tempos de viagem e de velocidades nos vários cenários

Visto que se ficou perante vários dados resultantes das respetivas simulações, houve a
necessidade de condensar os mesmos em quadros que resumissem os dados alcançados.
Permite-se assim uma exposição direta dos tempos de viagem e das respetivas velocidades
comerciais nos vários cenários, assim como uma eficaz comparação de resultados.
O Quadro 4.16 e Quadro 4.17 apresentam os resultados finais obtidos das simulações
iniciais que incluem a paragem na estação de Aveiro AV. O Quadro 4.16 apresenta os
resultados dos tempos de viagem e da velocidade comercial do CAV-S130 e do CAV-S103 em
ambas as versões, ou seja, com cada comboio a respeitar ambas as TVM separadamente.
Nesse mesmo quadro é também exposto a diferença entre os vários comboios dos tempos
ganhos e das velocidades comerciais. O Quadro 4.17 segue a mesma lógica do Quadro 4.16,
apresentando naquele os resultados com os comboios de referência determinados, ou seja,
considerando a capacidade de pendulação passiva.
O Quadro 4.18 e Quadro 4.19 são expostos segundo o mesmo raciocínio do Quadro 4.16 e
Quadro 4.17 respetivamente, mas agora desconsiderando a paragem na estação de Aveiro.
O Quadro 4.20 resulta da diferença entre o Quadro 4.17 e o Quadro 4.19, apresentando
desta forma os ganhos alcançados com a remoção da paragem na estação de Aveiro AV.
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Quadro 4.16 – Resultados e diferenças das simulações com TVM Normal e Pendular (com Aveiro).
Resultados

[km/h]

[hh:mm:ss] Δt

Δv

130

134

145

Alfa P.

CAV-S130N

137

CAV-S130P CAV-S103N

149
CAV-S103P

02:20:49

Alfa P.

-

4

15

7

19

02:12:30

CAV-S130N

00:08:19

-

11

3

15

02:02:32

CAV-S130P

00:18:17

00:09:57

-

8

4

02:09:54

CAV-S103N

00:10:55

00:02:36

00:07:22

-

12

01:59:42

CAV-S103P

00:21:07

00:12:47

00:02:50

00:10:12

-

Quadro 4.17 – Resultados e diferenças das simulações com os comboios de referência (com Aveiro).
Resultados

[km/h]
Δt

[hh:mm:ss]

Δv

130

142

145

Alfa P.

CAV-S130

CAV-S103

02:20:49

Alfa P.

-

12

15

02:05:52

CAV-S130

00:14:57 (11%)

-

3

02:03:06

CAV-S103

00:17:43 (13%)

00:02:46 (2%)

-

Quadro 4.18 – Resultados e diferenças das simulações com TVM Normal e Pendular (sem Aveiro).
Resultados

[km/h]

[hh:mm:ss] Δt

130

138

149

Δv Alfa P. (c/A.) CAV-S130N

141

CAV-S130P CAV-S103N

153
CAV-S103P

02:20:49

Alfa P. (c/A.)

-

8

19

11

23

02:09:15

CAV-S130N

00:11:34

-

11

3

15

01:59:17

CAV-S130P

00:21:32

00:09:58

-

8

4

02:06:30

CAV-S103N

00:14:20

00:02:46

00:07:13

-

12

01:56:18

CAV-S103P

00:24:31

00:12:57

00:02:59

00:10:12

-

Quadro 4.19 – Resultados e diferenças das simulações com os comboios de referência (sem Aveiro).
Resultados

[km/h]
Δt

[hh:mm:ss]

Δv

130

145

149

Alfa P. (c/Aveiro)

CAV-S130

CAV-S103

02:20:49

Alfa P. (c/Aveiro)

-

15

19

02:02:37

CAV-S130

00:18:12 (13%)

-

4

01:59:42

CAV-S103

00:21:07 (15%)

00:02:55 (2%)

-

Quadro 4.20 – Diferença dos resultados dos comboios de referência com e sem paragem em Aveiro.
Δt

74

Δv

Alfa P. (c/Aveiro)

CAV-S130

CAV-S103

Alfa P. (c/Aveiro)

-

3

4

CAV-S130

00:03:15 (2%)

-

1

CAV-S103

00:03:25 (2%)

00:00:10 (~0%)

-

Análise de capacidade – Impacto da exploração da Linha de Alta Velocidade

4.4.

A substituição dos serviços Alfa Pendular por comboios de alta velocidade que circulam na
Linha de Alta Velocidade, no troço Porto-Aveiro, tem como consequência uma diminuição de
tráfego ferroviário no troço correspondente da Linha do Norte. Interessa portanto verificar
qual o impacto desta intervenção na capacidade da Linha do Norte.

4.4.1.

Conceito de capacidade ferroviária

Não existe uma definição absoluta de capacidade de uma linha ferroviária, pois esta varia
conforme a utilização que se dá a uma linha. No entanto, a capacidade de uma linha é
entendida como o fluxo máximo de comboios que uma linha consegue operar segundo
determinadas especificações de operação (Pachl, 2009).
Segundo o UIC (2004), existem quatro parâmetros interdependentes subjacentes à
capacidade de uma infraestrutura ferroviária, sendo estes: o número de comboios
distribuídos num intervalo de tempo; a velocidade média de circulação dos comboios; a
estabilidade do horário; a heterogeneidade do tráfego ferroviário. Quanto à estabilidade do
horário, esta depende das margens de tempo reservadas para cada comboio que por sua vez
servem para suprimir quaisquer atrasos e evitar que estes se propaguem para os comboios
subsequentes. Relativamente à heterogeneidade do tráfego, a utilização da capacidade
disponível está proporcionalmente correlacionada com a diferença dos tempos de viagem
dos diversos serviços. Quanto maior for essa diferença, maior vai ser o consumo. A relação
entre os diversos parâmetros é demonstrada na Figura 4.12. Neste modelo qualitativo, a um
maior tamanho das cordas corresponde uma maior utilização da capacidade.

Figura 4.12 – Relação entre os parâmetros relativos à capacidade. Adaptado de UIC (2004)
Devido aos diferentes conceitos e procedimentos aplicados nas análises de capacidade pelos
vários gestores de infraestrutura, a União Internacional de Caminhos-de-ferro (UIC)
desenvolveu um procedimento de avaliação para uniformizar os resultados. De acordo com o
UIC (2004) o método desenvolvido segue critérios e metodologias comuns, e segundo uma
perspetiva internacional.
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4.4.2.

Capacidade da Linha do Norte: Troço Porto-Aveiro

Para uma análise de capacidade segundo o método do UIC (2004) é preciso escolher um
troço com uma distribuição de tráfego semelhante durante um período de tempo relevante.
Assim utilizou-se para a análise de capacidade da Linha do Norte, a linha descendente entre
as estações de Porto-Campanhã e de Aveiro, sendo este um troço onde circulam os serviços
urbanos. Relativamente ao período de tempo selecionado, optou-se pelo período da hora de
ponta da tarde, nomeadamente entre as 17 horas e as 20 horas, uma vez que naquele
momento ocorre um período de tráfego intenso. Para a análise de capacidade pelo método de
compressão desenvolvido pelo UIC, é necessário o diagrama de marchas com os tempos
mínimos de ocupação dos comboios nos cantões da linha, isto é, sem margens de tempo de
segurança adicionais. A Figura 4.13 exibe o diagrama de marchas do troço selecionado.

Figura 4.13 – Diagrama de marchas – Linha do Norte: troço Porto-Aveiro. (OpenTrack, v1.5)
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O segundo passo para a avaliação da capacidade de uma linha segundo a metodologia do
UIC (2004), é a compressão do horário dos vários comboios de forma a maximizar a
ocupação da linha, mas sem causar interferências nas marchas. Dado que o OpenTrack não
é uma ferramenta que permita a determinação da ocupação de uma linha segundo esta
metodologia, este processo foi executado manualmente e de forma iterativa através do
transporte das horas do horário de cada serviço para uma hora anterior, respeitando as
condições anteriormente descritas. A Figura 4.14 apresenta o resultado alcançado.

Figura 4.14 – Diagrama de marchas após compressão do horário. (OpenTrack, v1.5)
Da compressão resulta um tempo de ocupação da infraestrutura de 2 horas e 22 minutos.
Resulta assim uma percentagem de ocupação de 79%, que ultrapassa o valor máximo
recomendado de 75% do UIC (2004) para linhas de tráfego misto. Como consequência deste
elevado tempo de ocupação, verificam-se constantes atrasos e supressões de comboios neste
troço, resultando assim num baixo nível de qualidade do serviço prestado naquela linha.
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A capacidade utilizada é calculada considerando margens de tempo adicionadas no horário
entre os serviços. Estes tempos suplementares servem para reduzir ou evitar a propagação
de atrasos entre serviços. Considerando um tempo adicional de 2 minutos7 nos 21 serviços
detetados na Figura 4.14 que influenciam a sequência das marchas, obtém-se um tempo
total adicional de 42 minutos. Somando esse valor ao tempo de ocupação advém um tempo
total de ocupação de 3 horas e 4 minutos, ao que resulta uma utilização de 102%. Portanto,
segundo os critérios do UIC (2004), está-se perante uma infraestrutura congestionada.
Da solução apresentada neste caso de estudo, os serviços Alfa Pendular deixam de circular
na Linha do Norte, passando os serviços a serem prestados por comboios de alta velocidade
pela Linha de Alta Velocidade. Para avaliação da capacidade resultante desta medida,
utilizou-se o diagrama de marchas comprimido sem os Alfa Pendular visível na Figura 4.15.

Figura 4.15 – Diagrama de marchas sem serviços Alfa Pendular após compressão. (OpenTrack, v1.5)
7

Garante, no total, um espaçamento mínimo de 4 minutos entre comboios (critério utilizado pela REFER)
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Neste caso, o tempo de ocupação da infraestrutura é de 1 hora e 58 minutos. Existe
portanto uma redução de 24 minutos quando comparado com o horário comprimido que
inclui os serviços Alfa Pendular. Corresponde também a uma redução de 79% da
percentagem de ocupação para 66%, ou seja, uma diminuição de 13%. Seguindo a mesma
lógica do caso anterior e contabilizando o tempo de margem adicional para 18 comboios,
resulta desta medida uma utilização de 86%. Significa que após a adoção desta proposta, a
infraestrutura deixaria de ser considerada como congestionada.
Sem a supressão de um comboio, a adição de um serviço extra sem exigir modificações no
horário existente seria praticamente impossível. Contudo, ao abrir um corredor torna-se
possível a execução de um ou até dois serviços extra se bem acondicionados. A Figura 4.16
exibe a possibilidade do acréscimo de um serviço Urbano. No entanto, uma melhor opção de
operação seria proceder a uma melhor redistribuição dos serviços no horário.

Figura 4.16 – Introdução de um serviço Urbano (serviço demarcado). (OpenTrack, v1.5)
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5.

CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

Numa primeira parte deste capítulo serão desenvolvidas as considerações finais desta
dissertação e abordados alguns dos resultados alcançados com as simulações executadas
ao longo da exposição do caso de estudo. Depois numa segunda parte serão feitas algumas
reflexões que poderão servir de orientação para o desenvolvimento de futuros projetos.

5.1.

Conclusões

Consideram-se como atingidos os objetivos delineados para o desenvolvimento desta
dissertação. Foram inicialmente expostos conceitos básicos concernentes à engenharia
ferroviária e concluiu-se com uma análise de capacidade de um troço que não seria bem
compreendida sem aqueles conceitos e outros desenvolvidos no decurso da dissertação.
O caso de estudo exposto nesta dissertação focou-se numa avaliação do impacto de uma
implementação faseada do projeto português de alta velocidade, através da execução do
troço Porto-Aveiro. Neste troço, a Linha de Alta Velocidade interseta a Linha do Norte em
Vila Nova de Gaia e a sensivelmente 15 km a Sudeste de Aveiro na estação de Oiã. Dado que
a Linha do Norte é de bitola ibérica e considerando que a Linha de Alta velocidade será uma
linha de bitola internacional, assumiu-se que a circulação pelas duas linhas seria efetuada
por comboios de eixo variável. Para se conseguir avaliar o impacto da solução proposta,
procedeu-se à modelação das duas linhas para se simularem vários cenários de exploração.
A Linha do Norte foi modelada desde a estação de Alhandra no ponto quilométrico (PK) 26,0
até à estação do Porto-Campanhã no PK 336,0. Excluiu-se assim da modelação o troço
entre a estação de Lisboa-Santa Apolónia até à estação de Alhandra, por este se apresentar
por si só como um troço bastante problemático e merecedor de uma avaliação em separado.
Conseguiu-se obter um modelo da Linha do Norte com uma elevada representatividade,
dado que da simulação dos 522 serviços resultou um desvio médio de 4 segundos no
horário e desvios máximos que respeitam as margens de tempo de segurança utilizadas no
planeamento pela REFER. Com a Linha do Norte devidamente modelada e calibrada,
prosseguiu-se com a modelação da Linha de Alta Velocidade no troço Porto-Aveiro.
A Linha de Alta Velocidade foi modelada desde Vila Nova de Gaia até à única articulação
com a Linha do Norte na estação de Oiã, onde se modelou um intercambiador que ajusta o
eixo dos comboios à bitola da via subsequente. Contudo, no traçado projetado está previsto
que a Linha de Alta Velocidade se conecte com a Linha do Norte em Vila Nova de Gaia, pelo
que advém uma partilha de tráfego ferroviário das duas linhas na Ponte de São João. No
entanto, para simplificar a avaliação dos dados obtidos das simulações e evitar outro ponto
de conflito, optou-se pela não modelação da conexão das duas linhas em Vila Nova de Gaia.
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No final, foram modelados aproximadamente 375 km de linha dupla, dos quais 65 km
correspondem à modelação da Linha de Alta Velocidade no troço Porto-Aveiro. Naquele troço
a Linha de Alta Velocidade é quase 10 km menos extensa que a Linha do Norte e tem um
limite máximo da velocidade de circulação de 300 km/h em cerca de 83% da sua extensão.
Foram modelados dois Comboios de Alta Velocidade, ambos atualmente ao serviço da
espanhola Renfe-Operadora, E.P.E.: o Série 130 (CAV-S130), produzido e designado por
Talgo 250 pela empresa espanhola Patentes Talgo, S.L.U.; o Série 103 (CAV-S103), fabricado
e denominado de Velaro pela empresa alemã Siemens, AG. O CAV-S130 é um comboio de
alta velocidade de eixo variável que tem como velocidade máxima de circulação 250 km/h.
Já o CAV-S103 é um comboio de alta velocidade de eixo fixo que foi modelado por se
considerar ter um desempenho semelhante ao Talgo AVRIL: um comboio de alta velocidade
que se encontra atualmente em fase de testes e que deverá ser homologado com uma
velocidade máxima de circulação de 300 km/h na versão de eixo variável. Ambos os
comboios modelados e concebidos pela Talgo são capazes de uma pendulação passiva.
Dos resultados finais determinados através da execução de vários cenários de simulação,
obteve-se um mínimo de tempo de viagem entre Alhandra e Vila Nova de Gaia de 2 horas
com o Comboio de Alta Velocidade Série 103 (CAV-S103), que serviu de alusão à prestação
do comboio Talgo AVRIL. Com circulação pela Linha do Norte em toda a sua extensão, o
comboio Alfa Pendular demora no mesmo percurso 2 horas e 20 minutos. Assim, para o
mesmo itinerário conseguiu-se uma redução do tempo de viagem em aproximadamente 20
minutos (15%) ao utilizar um comboio de alta velocidade de eixo variável com circulação
pela Linha de Alta Velocidade e parcialmente pela Linha do Norte. Esta melhoria de
prestação está associada a um aumento da velocidade comercial superior a 15 km/h.
Outra vantagem da aplicação do caso de estudo exposto é o alívio da capacidade da Linha
do Norte no troço Porto-Aveiro. Aliás, já no Plano Estratégico dos Transportes e
Infraestruturas - Horizonte 2014-2020 (PETI3+) é referido a necessidade da construção de
uma nova variante naquele troço para conseguir dar resposta à falta de capacidade. É um
investimento cuja aplicação está prevista após 2020 e pressupõe um custo de 1.000 milhões
de euros e um cofinanciamento comunitário em cerca de 80%. Esse custo encaixa dentro da
estimativa determinada através do valor de investimento exposto no Estudo de Impacte
Ambiental e num estudo de análise custo-benefício relativo à Linha de Alta Velocidade.
Para a análise de capacidade escolheu-se o troço entre as estações de Porto-Campanhã e de
Aveiro no período de hora de ponta da tarde, mais concretamente, entre as 17 e as 20 horas.
Dessa análise, determinou-se que naquele troço a Linha do Norte conta atualmente com
uma percentagem de ocupação da infraestrutura de 79%, que ultrapassa o valor máximo
recomendado de 75% pela União Internacional de Caminhos-de-ferro (UIC). Calculou-se
também uma utilização de 102% que ultrapassando o valor unitário (100%) significa que se
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está perante uma linha congestionada. Com a supressão dos serviços Alfa Pendular neste
troço, resultado da adoção do caso de estudo, a percentagem de ocupação diminui para 66%
e a utilização para 86%, deixando assim de ser considerada como congestionada.
Com o atual horário, é praticamente impossível a introdução de novos serviços no troço
Porto-Aveiro sem haver um ajuste no horário. No entanto, com a libertação dos corredores
dos comboios Alfa Pendular torna-se possível a criação de 1 ou 2 novos serviços naqueles
corredores. Contudo uma melhor opção operacional passaria por uma melhor distribuição
dos serviços pelo horário, aumentando assim o nível de qualidade do serviço prestado.
A substituição dos serviços Alfa Pendular com os comboios de alta velocidade é possível de
se efetuar sem grandes alterações no horário, uma vez que os comboios de alta velocidade
levam sensivelmente o mesmo tempo de viagem para efetuar o percurso Alhandra-Oiã.
Como a diferença é inferior a 3 minutos, facilmente se adequa o horário do novo serviço
para melhor se ajustar ao mesmo corredor utilizado atualmente pelo comboio Alfa Pendular.
Resumidamente, com o investimento faseado analisado nesta dissertação com recurso à
micro-simulação, atingir-se-iam três pontos positivos: uma redução do tempo de viagem
entre Lisboa e Porto; um alívio da capacidade da Linha do Norte num dos troços mais
congestionados, o troço Porto-Aveiro; dar-se-ia início à implementação da rede de alta
velocidade com bitola internacional em Portugal.

5.2.

Desenvolvimentos futuros

Durante o processo de modelação da Linha de Alta Velocidade, deparou-se no diagrama de
velocidade/distância alguns picos com uma extensão de sensivelmente 2 quilómetros onde
havia uma diminuição de até 10 km/h da velocidade patamar. Após uma minuciosa análise,
comprovou-se que tal facto ocorria devido ao contacto inicial com rampas de elevado
gradiente que chegam até às 25‰. Os comboios de alta velocidade facilmente transpõem
este obstáculo, mas num futuro cenário de exploração com comboios de mercadorias, o
mesmo poderá não ser verdade. Nesse sentido, é essencial proceder primeiro a simulações
de vários cenários de exploração com esses comboios para poder avaliar a sua performance.
Este caso de estudo baseou-se numa implementação da Linha de Alta Velocidade
considerando uma construção com uma travessa de bitola internacional. Seria também
interessante fazer-se uma avaliação económica que considerasse a construção da linha com
uma travessa polivalente que suportasse a circulação de comboios de bitola ibérica numa
fase inicial de investimento.
Conforme exposto, uma segunda fase de construção da Linha de Alta Velocidade no eixo
Lisboa-Porto poderia ser a execução do Lote B. Dessa forma, conseguir-se-ia ultrapassar o
problema da falta de capacidade no troço Alfarelos-Pampilhosa. Também este é um caso de
estudo de interesse para avaliar em detalhe com o auxílio de uma ferramenta de simulação.
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Anexo 1
Rede Ferroviária Nacional
(REFER, 2014b)

Anexo 3.2.1 - Linhas e Ramais com Tráfego Ferroviário
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N.o 149 — 26 de Junho de 2004

DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros n.o 83/2004
Na sequência dos estudos para a introdução da alta
velocidade ferroviária em Portugal foi constituída a
RAVE — Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S. A.,
pelo Decreto-Lei n.o 323-H/2000, de 19 de Dezembro.
A RAVE tem por objecto o desenvolvimento e coordenação dos trabalhos e estudos necessários para a formação das decisões de planeamento e construção, financiamento, fornecimento e exploração de uma rede ferroviária de alta velocidade a instalar em Portugal e da
sua ligação com a rede espanhola de igual natureza.
Paralelamente, com o apoio na prossecução do
objecto da RAVE, o Governo assumiu que o planeamento da rede de alta velocidade deve ser enquadrado
nas Directivas comunitárias n.os 2001/12/CE, 2001/13/CE
e 2001/14/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 26 de Fevereiro, transpostas para o nosso ordenamento jurídico através do Decreto-Lei n.o 270/2003, de
28 de Outubro, vulgarmente designado «Pacote ferroviário I».
Consciente da necessidade de concretizar o trabalho
e os estudos entretanto realizados, o Governo propôs
soluções no âmbito da XIX Cimeira Luso-Espanhola,
realizada em 7 e 8 de Novembro de 2003, na Figueira
da Foz, cujas decisões se revelaram estruturantes para
a definição do traçado da rede ferroviária de alta velocidade na Península Ibérica.
Com efeito, na referida Cimeira foram definidos os
eixos ferroviários de alta velocidade a desenvolver nas
suas interligações com Espanha, que importa assumir
como projecto nacional.
Neste sentido, são ainda estabelecidos os princípios
do crescimento sustentado, da acessibilidade e da mobilidade europeia, da partilha de risco e da complementaridade das infra-estruturas ferroviárias, que devem
nortear a criação da rede ferroviária de alta velocidade.
A rede ferroviária de alta velocidade deve ser pautada
pelo princípio do crescimento sustentado, tendo por
objectivo a reformulação do sector ferroviário nacional,
visando torná-lo um meio privilegiado para contribuir
para o aumento da produtividade e competitividade do
tecido empresarial instalado em Portugal, satisfazendo
as necessidades de mobilidade das populações.
Pretende-se, deste modo, induzir um novo conceito
de mobilidade no País, aumentando a quota do sector
ferroviário entre os diversos modos de transporte, reduzindo os impactes ambientais e aumentando os índices
de segurança na movimentação de pessoas e a eficiência
na movimentação de mercadorias.
A rede ferroviária de alta velocidade assume-se como
um projecto de investimento estruturante que permite
o desenvolvimento de competências empresariais próprias, assegurando a participação de empresas e indústrias locais nas diversas fases do projecto incluindo execução e operação, contribuindo para o crescimento do
produto interno bruto e induzindo a criação de emprego
sustentado, factor decisivo da coesão social do País.
A rede ferroviária de alta velocidade deve igualmente
ter presente o princípio da acessibilidade e da mobilidade europeia, respeitando as conclusões da iniciativa
europeia para o crescimento, nomeadamente na prioridade dada na rede transeuropeia de transportes ao
projecto de alta velocidade sul-este, que inclui o eixo
Porto-Lisboa-Madrid, e ao projecto de interoperabili-
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dade de alta velocidade na Península Ibérica, que inclui
o eixo Porto-Vigo, garantindo assim a inadiável evolução
da infra-estrutura para a bitola europeia e enquadrando
o projecto nas prioridades orçamentais comunitárias.
Deste modo, garante-se a intermodalidade entre os
diversos modos de transporte, aproximando Portugal do
Centro da Europa, factor essencial à coesão europeia
e ao desenvolvimento das capacidades logísticas atlânticas.
O desenvolvimento do sector ferroviário integra-se
numa óptica europeia de crescimento acelerado do
modo ferroviário como modo mais seguro e de reduzido
impacte ambiental, invertendo a tendência de perda de
importância relativa deste modo de transporte nas últimas décadas.
A rede ferroviária de alta velocidade deve ser orientada pelo princípio da partilha de risco, de forma que
o projecto contribua para a reformulação evolutiva do
sector ferroviário, garantindo a progressiva e adequada
sustentabilidade económico-financeira deste sector.
Neste sentido, considera-se necessário envolver, de
forma adequada, a iniciativa privada, dando continuidade ao processo de abertura a privados de concessões
ferroviárias e tendo em conta o programa de liberalização comunitária para o sector. Pretende-se, ainda,
mobilizar fundos privados e enquadrar o financiamento
nas orientações conjuntas para a utilização de fundos
estruturais comunitários associados a instrumentos
financeiros do Banco Europeu de Investimentos.
Em todo o caso, a utilização de soluções inovadoras
com o sector privado deverá assegurar a partilha adequada de benefícios e riscos com o sector público.
A rede ferroviária de alta velocidade é ainda pautada
pelo princípio da complementaridade das infra-estruturas ferroviárias, que se consubstancia no investimento
público estruturante enquadrado no âmbito da rede ferroviária nacional, pela manutenção do adequado investimento na rede convencional.
Desta forma, fica assegurada a complementaridade
entre as diversas ofertas ferroviárias, dando continuidade à utilização das estruturas ferroviárias recentemente melhoradas e permitindo a futura complementaridade entre os eixos ferroviários existentes e a rede
de alta velocidade.
Com efeito, o processo de consolidação das intervenções de modernização dos troços que compõem o
denominado «Eixo Atlântico», definido como o eixo ferroviário que une as cidades de Braga e de Faro, deve
continuar.
Considerando, ainda, os investimentos fundamentais
acordados entre os Governos de Portugal e de Espanha,
aquando da cimeira ibérica da Figueira da Foz em 7
e 8 de Novembro de 2003, no tocante à electrificação
e demais aspectos para a interoperabilidade do eixo
Aveiro-Vilar Formoso-Salamanca-Valladolid e até à
fronteira de França (via Irún), devem avaliar-se e concluir-se os investimentos tendentes à total operacionalidade, em regime de plena interoperabilidade, das
linhas da Beira Alta e Beira Baixa.
Por outro lado, a modernização da linha do Oeste
permite uma ligação ferroviária do sistema radial suburbano sobre Lisboa, sem esquecer o contributo para o
fluxo norte-sul de mercadorias, nomeadamente na constituição de uma alternativa aos troços equivalentes e
rebatíveis sobre a linha do Norte.
Na senda deste princípio da complementaridade, o
Governo considera ainda fundamental aprovar a defi-
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nição dos traçados e promover a preparação da integração da rede ferroviária de alta velocidade no futuro
plano ferroviário nacional.
Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Definir como princípios de enquadramento da
rede ferroviária de alta velocidade para o século XXI
os princípios do crescimento sustentado, da acessibilidade e da mobilidade europeia, da partilha de risco
e o da complementaridade das infra-estruturas ferroviárias.
2 — Com observância do disposto no Decreto-Lei
n.o 93/2000, de 23 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei
n.o 152/2003, de 11 de Julho, que estabelece as condições
a satisfazer para realizar no território nacional a interoperabilidade do sistema ferroviário transeuropeu de
alta velocidade, aprovar o desenvolvimento das seguintes infra-estruturas que integram a rede ferroviária de
alta velocidade:
a) Linha Porto-Vigo, como linha de alta velocidade, com uma estação intermédia entre o Porto
e a fronteira luso-espanhola de Valença/Tuy,
com horizonte temporal de 2009;
b) Linha Lisboa-Madrid, como linha especialmente
construída para a alta velocidade, com estação
intermédia em Évora e na fronteira luso-espanhola de Elvas-Badajoz. Deve igualmente a sua
parametrização permitir a circulação de composições ferroviárias de mercadorias compatíveis com as características do traçado e as exigências de exploração, com horizonte temporal
de 2010;
c) Linha Lisboa-Porto, como linha especialmente
construída para a alta velocidade, com estações
intermédias em Leiria, Coimbra e Aveiro, com
horizonte temporal de 2013;
d) Linha Lisboa-Faro-Huelva (via Évora), como
linha de alta velocidade, com uma estação intermédia em Beja, com horizonte temporal de 2018
dependente de estudos técnico e de viabilidade
económica;
e) Linha Aveiro-Salamanca, como linha de alta
velocidade, permitindo a circulação de composições ferroviárias de passageiros e mercadorias,
com estação intermédia em Viseu, com horizonte temporal de 2015.
3 — Aprovar o desenvolvimento da parte portuguesa
da linha Lisboa/Setúbal/Sines-Elvas-Badajoz-Puertollano-Madrid, para tráfego de mercadorias, em bitola ibérica, mas concebida para futura conversão para bitola
europeia, com horizonte temporal de 2008.
4 — Promover a preparação, através da REFER e
da RAVE, da integração da rede de alta velocidade
no plano ferroviário nacional previsto no artigo 10.o da
Lei n.o 10/90, de 17 de Março, que deve ter em conta
os seguintes objectivos:
a) A articulação das redes convencional e de alta
velocidade, tendo em conta os demais planos
sectoriais de acessibilidades e transportes;
b) A definição da rede ferroviária convencional de
interesse nacional, tendo em vista a desclassificação da rede ferroviária nacional das linhas
de interesse meramente regional, nos termos
do artigo 12.o da Lei n.o 10/90, de 17 de Março;
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c) A definição da estratégia de desenvolvimento
da rede a médio e longo prazos, incluindo o
plano de interoperabilidade da rede convencional, tendo em conta as conclusões que venham
a ser obtidas no estudo das soluções técnicas
para os problemas de bitola na rede ferroviária
da Península Ibérica e respectiva execução temporal, considerando as condicionantes dos subsistemas das infra-estruturas e do material
circulante;
d) O crescimento económico do País, promovendo
o reforço de competências empresariais especializadas e assegurando, nomeadamente, um
impacte positivo ao nível regional.
5 — A presente resolução produz efeitos a partir da
data da sua aprovação.
Presidência do Conselho de Ministros, 9 de Junho
de 2004. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso.
Declaração de Rectificação n.o 54/2004
Para os devidos efeitos se declara que, por ter sido
publicado indevidamente no Diário da República,
1.a série, n.o 100, de 28 de Abril de 2004, o organigrama
da Direcção Regional de Educação do Norte, do
Decreto Regulamentar n.o 7/2004, cujo original se
encontra arquivado nesta Secretaria-Geral, é considerado nulo e de nenhum efeito.
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 21 de Junho de 2004. — O Secretário-Geral,
José M. Sousa Rego.
Declaração de Rectificação n.o 55/2004
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto
Regulamentar n.o 15/2004, publicado no Diário da República, 1.a série, n.o 100, de 28 de Abril de 2004, cujo
original se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral,
saiu com a seguinte inexactidão, que assim se rectifica:
No n.o 1 do artigo 4.o, onde se lê «com a missão
e as competências desta» deve ler-se «com a missão
e as competências deste».
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 21 de Junho de 2004. — O Secretário-Geral,
José M. Sousa Rego.
Declaração de Rectificação n.o 56/2004
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto
Regulamentar n.o 16/2004, publicado no Diário da República, 1.a série, n.o 100, de 28 de Abril de 2004, cujo
original se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral,
saiu com a seguinte inexactidão que assim se rectifica:
No n.o 1 do artigo 4.o, onde se lê «com a missão
e as competências desta» deve ler-se «com a missão
e as competências deste».
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 21 de Junho de 2004. — O Secretário-Geral,
José M. Sousa Rego.
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