
 

 
 

Condução Energeticamente Eficiente na Exploração 

Ferroviária em Portugal 

Aplicação ao caso dos serviços regionais na linha do Douro 

 

João Nuno Monteiro Vieira 

 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Planeamento e Operação de Transportes 

 

Orientador: 

Professor Doutor Nuno Alexandre Baltazar de Sousa Moreira 

 

Júri: 

Presidente: Professora Doutora Maria do Rosário Maurício Ribeiro Macário 

Orientador: Professor Doutor Nuno Alexandre Baltazar de Sousa Moreira 

Vogal: Professor Doutor Paulo Manuel da Fonseca Teixeira 

 

 

Novembro de 2014  



  

 

Agradecimentos 

 

Gostaria de deixar alguns agradecimentos aos que contribuíram especialmente para a realização deste 

trabalho. 

Em primeiro lugar, agradeço ao Professor Nuno Moreira pela disponibilidade que demonstrou em 

orientar-me nesta Dissertação, guiando-me para a escolha deste tema que enorme relevância tem para 

a competitividade do transporte ferroviário e apoiando-me ao longo do desenvolvimento do trabalho. 

Não poderia deixar de apresentar um agradecimento ao Professor Paulo Teixeira, pelo papel que teve 

no reforço do meu interesse no tema da ferrovia, motivado pela qualidade ímpar das suas aulas sobre 

Transporte Ferroviário. 

Um especial agradecimento deve ser feito à CP – Comboios de Portugal, pela colaboração que se revelou 

imprescindível para a realização deste trabalho. Agradeço particularmente ao Sr. Director de Produção 

e Negócio, Eng. Carlos Leão Mendes, que mostrou enorme receptividade e interesse no 

acompanhamento no desenvolvimento da Dissertação e ao Eng. João Fialho, por todo o apoio prestado 

na fase de recolha de dados no terreno, durante a fase de validação e teste do modelo. Quero agradecer 

também aos senhores maquinistas do depósito de Contumil e posto da Régua pela disponibilidade e 

simpatia que demonstraram durante as recolhas de dados a bordo dos comboios.  

Agradeço também à REFER – Património, particularmente ao Eng. Rodrigo Dourado, responsável pelo 

Núcleo de Cadastro e SIG, cujo apoio foi essencial na obtenção de dados de referenciação geográfica 

da linha do Douro. 

Por fim, um agradecimento a todos os que tiveram a amabilidade e paciência de me aturar durante a 

realização deste (longo) trabalho. 

  



  

 

Resumo 

 

A principal fatia do consumo energético nos caminhos-de-ferro consiste no consumo de energia para 

tracção, isto é, a energia despendida para mover os comboios. Estes consumos são muito influenciados 

pela forma como o comboio é conduzido dentro dos horários estabelecidos. Como cada maquinista 

tem o seu estilo de condução próprio e dado que a dedução da estratégia de condução mais eficiente 

não é trivial, existem hoje sistemas de apoio à condução versados para aconselhar os maquinistas na 

escolha das acções energeticamente mais eficientes. 

O objectivo do trabalho consistiu na elaboração de um modelo de condução eficiente, de forma a 

calcular, para um dado percurso e tempo concedido, um perfil de velocidades energeticamente eficiente. 

Este modelo de condução foi utilizado para construir estratégias de condução eficientes para os serviços 

regionais e inter-regionais na linha do Douro. A avaliação do potencial de poupança energética do 

modelo foi feita recorrendo a um simulador de marcha, comparando as acções e evolução das 

velocidades de casos reais analisados com a estratégia de condução eficiente para a mesma situação. 

Os resultados das simulações apontam para um potencial de poupança energética entre os 11 e os 15%, 

apenas pela modificação do estilo de condução.   

Finalmente, foi desenvolvido um protótipo de um sistema de apoio à condução, de forma a auxiliar o 

maquinista na adopção de uma estratégia eficiente de condução. O protótipo foi desenvolvido para a 

plataforma Android, de forma a ser implementado num equipamento de baixo custo, como um vulgar 

tablet, dotado de receptor GPS.  

 

Palavras-Chave: Eficiência Energética, Condução Económica, Sistema de Apoio à Condução, Ferrovia. 

  



  

 

Abstract 

 

The main share of energy consumption in railways consists of traction energy, i.e., energy required to 

move the trains. The amount of energy consumed is much influenced by the way the train is driven 

within schedule. As each driver has its own driving style and since the deduction of the energy-efficient 

driving strategy is not trivial, there are now available Driving Advice Systems to assist drivers in choosing 

the most energy-efficient actions. 

The aim of this study was to develop an energy-efficient driving model in order to derive, for a given 

route and running time, an energy-efficient speed profile. The driving model was used to build efficient 

driving strategies for regional and inter-regional rail services in the Douro line. The model’s energy 

saving potential evaluation was done by using a train-running simulator in order to compare the driver’s 

actions and speed profiles of real cases with the most efficient driving strategies for the same situations. 

The simulation results point to an energy saving potential between 11 and 15%, just by changing the 

driving style.   

Finally, a Driver Advice System prototype was developed, in order to assist the driver in adopting an 

efficient driving strategy. The prototype has been developed for the Android platform, to be 

implemented in a low-cost equipment, such as a tablet, equipped with GPS receiver.  

 

Keywords: Energy-Efficiency, Eco-Driving, Driving Advice System, Railways. 
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Glossário1 

 

Bogie – Estrutura mecânica constituída por 2 ou 3 eixos e por um sistema de amortecimento que liga a 

caixa do veículo ao carril; 

Comboio.km – Abreviadamente designado por CK, esta unidade de prestação de exploração ferroviária, 

corresponde ao deslocamento de 1 comboio na distância de 1 km; 

Cruzamento – Passagem simultânea de duas circulações ferroviárias de sentidos diferentes num 

determinado ponto quilométrico da linha, desde que pelo menos uma delas continue pelo troço 

percorrido pela outra; 

Deriva – Circulação de um comboio por inércia, sem que nenhuma força de tracção ou frenagem seja 

aplicada; 

Escala – Inclinação transversal da via em curva, a fim de reduzir a influência da força centrífuga. No 

sistema roda/carril, a diferença de nível entre as mesas de rolamento (superfície de contacto entre a 

roda e o carril) dos dois carris (em curva, o carril exterior é sobreelevado em relação ao interior); 

Frenagem por patamares – Frenagem até uma velocidade objectivo, composta por conjuntos de 

frenagens até patamares intermédios de velocidade seguidos de regimes de deriva; 

Frenagem regenerativa – Frenagem que permite recuperar a energia do veículo e colocá-la à 

disposição de outros consumidores. Na maior parte dos casos, o freio de recuperação é um freio 

eléctrico que alimenta o fio de contacto (ou terceiro carril) ou os auxiliares embarcados; 

Gabarit – Secção transversal ao eixo da via, que define o máximo espaço da ocupação possível dos 

veículos (motores ou rebocados) quando circulam na via; 

GPS – do inglês Global Positioning System, é um sistema de navegação por satélite que fornece a um 

aparelho receptor móvel a sua posição, bem como informação horária; 

Marcha – Movimento de um comboio ao longo de uma secção de via. É caracterizada pelos tempos de 

chegada, paragem e partida (ou passagem) do comboio no percurso que vai realizar e outras indicações 

complementares; 

Marcha Base – Tempo mais curto, determinado de acordo com as características técnicas do material 

motor, para percorrer uma dada secção de via, rebocando uma determinada tonelagem e em função de 

                                                      

1 Parcialmente adaptado de (REFER, 2010) 



  

valores médios da forma de condução dos maquinistas, das características do material motor, do tipo 

de tracção, da aderência, das resistências ao avanço dos materiais motor e rebocado e dos pontos 

singulares como, por exemplo, túneis ou pontes; 

Marcha Folgada – Marcha com margens (tempos concedidos numa marcha destinados à recuperação 

de atrasos); 

Marcha Tensa – Marcha sem margens, obrigando a uma condução que aproveita as capacidades do 

material circulante e da infra-estrutura ao máximo; 

Margem de regularidade – Acréscimo de tempo à Marcha Base, necessário para compensar as 

necessidades aleatórias do tempo de percurso devidas a incidentes técnicos na exploração, a obstáculos 

à circulação dos comboios por influências externas (condições meteorológicas, de terceiros ou outras), 

excessos nos tempos de paragem, atrasos sequenciais ou provocados por outros comboios, ou a 

trabalhos periódicos de conservação. Exprime-se em valor percentual, variável entre 5 e 10%, 

relativamente ao tempo total de trajecto;  

Margem suplementar – Acréscimo de tempo à Marcha Base, motivado por trabalhos de grande 

duração na via ou estações, bem como por motivos de cantonamento de comboios; 

Pendente – Troço de linha com inclinação favorável ao movimento;  

Perfil de velocidades – Evolução do valor da velocidade ao longo de um percurso definido; 

Perfil longitudinal – Representação de uma linha férrea no sentido do seu comprimento;  

PK – Abreviatura de ponto quilométrico, é uma das formas de, numa determinada linha férrea, 

referenciar uma dada ocorrência ou instalação; 

Ponto de força – Ponto discreto de débito de potência de tracção pela unidade motora; 

Tempo concedido – Somatório das parcelas: marcha base, margem de regularidade e margem 

suplementar; 

TVM – Tabela de velocidades máximas. Lista de velocidades máximas a praticar numa determinada linha 

férrea e que sofre actualização periodicamente. A velocidade máxima permitida em cada troço de linha 

é caracterizada pela quilometragem de início e de fim e por uma sigla que descreve a razão daquele 

valor máximo; 

Verdugo – rebordo interno dos rodados que auxilia no guiamento dos veículos ferroviários e impede a 

sua saída dos carris; 

Via em patamar – Trainel de via férrea na horizontal. 

  



 

1 Introdução 

Um dos princípios orientadores da Política de Transportes em Portugal é a provisão de mobilidade e 

acessibilidade de pessoas e bens, promovendo a coesão social, de forma adequada às necessidades e 

privilegiando os modos de transporte que, em cada caso, se revelem mais eficientes para o concretizar 

(Governo de Portugal, 2011).  

No entanto, o povoamento disperso ou concentrado em pequenos aglomerados, característico dos 

meios rurais em Portugal, dificultam a provisão de bens e serviços, onde se incluem os serviços de 

transporte, em condições de equidade tendencial face às populações urbanas (Domingos, 2009). Estes 

factores colocam grandes desafios a um sistema de transportes sustentável devido à conciliação 

obrigatória de três factores conflituantes: garantir níveis adequados de acessibilidade, com uma ampla 

cobertura geográfica a um custo aceitável (Carpinteiro & Sousa, 2007). 

O transporte ferroviário é considerado um modo energeticamente e ambientalmente eficiente devido 

ao reduzido coeficiente de atrito roda-carril comparativamente ao modo rodoviário: enquanto para 

deslocar uma tonelada de carga por ferrovia são necessários 3 kgf, pela rodovia este esforço chega a 

multiplicar-se por dez (Jurado, 2012). No entanto, o modo ferroviário, devido à sua elevada capacidade 

de transporte – o que impõe a necessidade de ter veículos com massas elevadas face aos veículos 

rodoviários – obriga a consumos energéticos muito significativos para a movimentação de um comboio 

comparativamente a um veículo rodoviário. Desta forma, num contexto de crise económica e financeira, 

o factor custo tem tornado frequente a necessidade de racionalização de serviços de transporte nos 

meios rurais, incentivando-se o uso de modos de menor capacidade de transporte e menor custo de 

operação. Neste âmbito, tem-se assistido a reduções e supressões de oferta de serviços ferroviários, 

maioritariamente de âmbito regional, supressões essas justificadas com a maior sustentabilidade 

económica e ambiental da solução rodoviária na provisão da mobilidade. 

Em 2013, a CP Regional operou 9.340.000 de comboios.km, acima dos 6.786.000 da CP Lisboa, dos 

4.502.000 da CP Porto e 7.939.000 da CP Longo Curso (onde se inserem os Alfas e Intercidades). Em 

termos de lugares.km oferecidos, os papéis quase se invertem, ficando a CP Regional com 2.144 milhões 

de lugares.km oferecidos, acima dos 2.098 milhões da CP Porto mas abaixo dos 6.099 milhões da CP 

Lisboa e dos 2.394 milhões da CP Longo Curso (CP - Comboios de Portugal, E.P.E., 2013). Já as taxas de 

ocupação da CP Regional (20,9%) estavam praticamente em linha com as da CP Lisboa (18,3%) mas 

ligeiramente abaixo das verificadas na CP Porto (27,2%) e muito inferiores às da CP Longo Curso (49,1%).  

Na CP, em 2013, os custos com a energia para tracção ascenderam a cerca de 36 milhões de euros, 

representando 13% do total de custos operacionais (CP - Comboios de Portugal, E.P.E., 2013). O custo 

energético médio cifrou-se assim em cerca de 1,25€/comboio.km, havendo, no entanto, diferenças 



 

significativas nos custos por comboio.km realizados pelas diferentes unidades de negócio da CP. Essas 

diferenças dependem de alguns factores com influência nos custos energéticos, como o tipo de tracção 

empregue (eléctrica ou diesel), as características do material circulante (idade, capacidade, etc) e a 

tipologia do serviço realizado (suburbano, longo curso, regional, etc.). Da Tabela 1.1 é possível verificar 

as diferenças entre os custos energéticos das diversas unidades da CP em 2010, sobressaindo o elevado 

diferencial entre os custos da tracção diesel e eléctrica. 

Tabela 1.1 – Custo por percurso (comboio.km em unidade simples) por tipo de tracção e por unidade da CP, 

estimado em 2010 

 
Fonte: Elaboração própria com dados de (CP -Comboios de Portugal, E.P.E., 2010) 

 

1.1 Condução energeticamente eficiente 

A principal fatia do consumo energético nos caminhos-de-ferro consiste no consumo de energia para 

tracção, isto é, a energia despendida para mover os comboios. Esta energia, que pode ser eléctrica ou 

sob a forma de gasóleo para tracção, é consumida não apenas para vencer as resistências ao avanço 

dos comboios, mas também é dissipada na fase de transmissão e transformação da energia. Estes 

consumos são muito influenciados pela forma como o comboio é conduzido dentro dos horários 

estabelecidos (Hansen & Pachl, 2008). 

Assumindo uma marcha, sem perturbações, de um comboio entre duas estações e dado um horário 

planeado, a forma de condução desse comboio dependerá do tempo concedido adicionado de margens 

suplementares, do desempenho do material circulante e de um eventual atraso à partida. Dado que o 

objectivo principal do maquinista será o cumprimento do horário, se o atraso à partida for superior à 

margem suplementar, a estratégia provável será a condução em marcha tensa de forma a reduzir o 

atraso ao mínimo possível (Hansen & Pachl, 2008). 

Caso não haja atraso à partida e a margem suplementar seja relativamente confortável, haverá diferentes 

estratégias de condução para o cumprimento do horário. As diferentes estratégias adoptadas podem 

ser mais ou menos eficientes, em termos energéticos, dependendo dos pontos onde o maquinista altera 

o regime de condução entre aceleração, deriva e frenagens. 

Como cada maquinista terá o seu estilo de condução próprio e dado que a dedução da estratégia mais 

eficiente não é trivial e depende de diversos factores, revelar-se-ia proveitoso auxiliar os maquinistas na 

determinação de um estilo de condução eficaz, que atinge os objectivos do cumprimento do horário 

com um consumo energético mínimo. 



 

1.2 Objectivos e âmbito da dissertação 

Como objectivo geral deste trabalho, pretende-se contribuir para a melhoria de eficiência do serviço de 

transporte ferroviário de passageiros em Portugal, através da redução de consumos energéticos. Mais 

concretamente, este trabalho pretende descrever o processo de elaboração de um sistema para apoio 

ao maquinista, de forma a auxiliá-lo na adopção de uma estratégia eficiente de condução. Esta estratégia 

é a que compatibiliza os dois objectivos operacionais referidos: garantir, sempre que possível, o 

cumprimento do horário estabelecido com um baixo custo energético.  

Este trabalho pretende desenvolver um modelo de condução energeticamente eficiente, que possa ser 

implementado num equipamento de baixo custo e assim contribuir para o aumento da produtividade 

dos serviços ferroviários em Portugal, através da redução dos seus custos energéticos. 

Para o desenvolvimento eficaz do sistema proposto, será necessário: 

 Desenvolver um modelo de cálculo de estratégias de condução energeticamente eficientes; 

 Avaliar o potencial de poupança energética do modelo de condução face a situações reais; 

 Implementar o algoritmo de cálculo da estratégia num equipamento informático para apoio à 

condução; 

 Testar o desempenho e usabilidade do sistema; 

 Verificar os resultados produzidos pela solução desenvolvida. 

A escolha de um caso de estudo aplicado primeiramente aos serviços ferroviários regionais prende-se 

com os seguintes factores: 

 Devido à menor taxa de cobertura dos serviços regionais, é urgente obter ganhos de 

produtividade que permitam induzir uma maior sustentabilidade do serviço; 

 Dado que os serviços regionais recorrem mais que qualquer outro serviço a um tipo de tracção 

dispendioso (diesel), os ganhos de eficiência neste campo têm um impacto relativo mais 

significativo; 

 Como os comboios regionais são realizados tipicamente com recurso a material motor de baixa 

capacidade, a sua modelação matemática é mais simples. Como as unidades afectas ao serviço 

regional têm menores comprimentos relativamente aos comboios de longo curso e suburbanos, 

a sua modelação dinâmica, representada por um ponto discreto, é sujeita a menores erros que 

num comboio longo. 



 

Dentro dos serviços regionais da CP, será analisado o caso específico da Linha do Douro. Tal permite 

contemplar uma diversidade considerável de cenários e factores passíveis de influenciar os consumos 

energéticos: 

 É composta por troços modernizados recentemente, de via dupla electrificada e cantonamento 

automático bem como troços mais degradados, em via única não electrificada, explorado em 

regime de cantonamento telefónico, com baixos patamares de velocidades máximas e com um 

número significativo de limitações temporárias de velocidade; 

 Existem longas extensões com perfil de via praticamente plano e outras zonas caracterizadas 

pela presença de rampas acentuadas; 

 Os serviços realizados nesta linha abrangem as famílias de comboios “Regional” e “Inter-

Regional”, com leis de paragem distintas. 

1.3 Estrutura da dissertação 

Neste primeiro capítulo faz-se a introdução ao tema central deste projecto, a condução energeticamente 

eficiente na exploração ferroviária em Portugal, justificando-se a pertinência do assunto a estudar, e 

expõem-se os objectivos da Dissertação, onde se apresenta a proposta de aplicação a um caso específico 

do sistema ferroviário Português – o serviço regional na linha do Douro. 

No capítulo 2 introduzem-se os fundamentos teóricos da dinâmica de veículos ferroviários, necessários 

para a compreensão dos fenómenos físicos que impactam nos consumos energéticos. Seguidamente, 

no capítulo 3, elabora-se uma análise energética aplicada à circulação de veículos ferroviários, 

comparando-se ainda o desempenho energético destes com o do modo rodoviário.  

O capítulo 4 apresenta o enquadramento teórico da condução energeticamente eficiente. Neste capítulo 

introduz-se o problema da optimização das estratégias de condução, partindo de um caso simplificado, 

revendo-se posteriormente o estado da arte no tema dos modelos de condução energeticamente 

eficiente na ferrovia.  

No capítulo 5 apresenta-se a metodologia de desenvolvimento do modelo de cálculo de estratégias de 

condução energeticamente eficiente, explicitando-se os pressupostos em que o modelo de condução 

assenta e os algoritmos de cálculo desenvolvidos. 

Seguidamente, no capítulo 6, é feita uma análise do potencial de poupança energética de uma condução 

económica baseada nos resultados do modelo. Esta análise compara eventos de condução reais, 

medidos no terreno, com as estratégias energeticamente eficientes correspondentes, calculadas pelo 

modelo de condução desenvolvido. 



 

O capítulo 7 justifica a necessidade de um sistema de apoio à condução para a concretização das 

poupanças energéticas potenciais e apresenta o protótipo do sistema de apoio à condução 

desenvolvido que, no final desta dissertação, se encontra em fase de testes de adequabilidade no 

suporte aos maquinistas na condução económica. 

Finalmente, no capítulo 8 apresentam-se as principais conclusões extraídas no decurso das análises 

efectuadas neste trabalho e sugerem-se trabalhos futuros no âmbito do tema estudado. 

  



 

2 Dinâmica de veículos ferroviários 

Para que aconteça o movimento de um qualquer veículo, é necessário proporcionar uma força de 

tracção, FT, que vença as forças de resistência ao avanço, FR. A força resultante da combinação da força 

de tracção e das resistências ao avanço actua no centro de massa do sistema e vai provocar uma variação 

no momento linear (quantidade de movimento) desse mesmo sistema. Esta é a segunda lei de Newton, 

que relaciona a força aplicada a um objecto com a sua aceleração. Caso a massa do sistema permaneça 

constante, a aceleração desse sistema é directamente proporcional à resultante das forças aplicadas no 

mesmo. 

 𝐹 = 𝑚𝑎𝑣 (2.1) 

Num veículo ferroviário, ou num conjunto de veículos ferroviários, a força de tracção é aplicada pelas 

unidades motoras. Estas unidades podem-se tratar de locomotivas, em comboios clássicos de 

passageiros ou em comboios de mercadorias, ou mesmo das próprias carruagens, em unidades 

automotoras.  

Durante o movimento de um comboio, as forças que se opõem ao movimento e que têm de ser vencidas 

pela unidade motora, têm diversas origens. A equação seguinte relaciona a força de tracção necessária, 

Ft, com as diversas resistências ao movimento de um veículo (Hucho, 1993). 

 𝐹𝑡 = 𝑅 + 𝐷 + 𝑚𝑎𝑣 + 𝑚𝑔 𝑠𝑒𝑛𝛼𝑣 (2.2) 

O termo R representa a resistência de rolamento, D representa a resistência aerodinâmica, m é a massa 

do veículo, g traduz a aceleração da gravidade e α será o ângulo de declive da via. Seguidamente faz-

se uma breve explicação sobre o cálculo das resistências mais importantes no caso da ferrovia. 

2.1 Resistências de rolamento 

Devido à acção do peso do veículo ferroviário, as rodas tendem a penetrar no carril, por deformação do 

material, até que a área de contacto entre estes dois elementos seja tal que haja um equilíbrio de forças 

(Figura 2.1). A compressão do carril, δ, sob a acção de uma roda, é da ordem dos 18x10-8 m (Pita, 2008). 



 

 
Figura 2.1 – Esquema da interacção roda-carril 

 

Para haver rotação nestas condições, é necessário aplicar uma força de tracção Ft que provoque um 

momento de rotação no ponto A (que neste caso é o centro instantâneo de rotação), vencendo o 

momento resistente causado pelo peso Pv. 

 𝑃𝑣 . 𝑑 = 𝐹𝑡 . ℎ (2.3) 

 
𝑑 = √𝑂𝐴̅̅ ̅̅ 2 − 𝑂𝐶̅̅ ̅̅ 2 = √𝑅𝑟

2 − (𝑅𝑟 − 𝛿)2 ≅ √2𝛿𝑅𝑟 (2.4) 

 
ℎ = 𝑅𝑟 − 𝛿 ≅ 𝑅𝑟 (2.5) 

 

𝐹𝑡 = 𝑃𝑣

𝑑

ℎ
= 𝑃𝑣√

2𝛿

𝑅𝑟

 
(2.6) 

A resistência específica torna-se: 

 𝑟𝑟 =
𝐹𝑡

𝑚
= 100. 𝑔√

2𝛿

𝑅𝑟

          [𝑑𝑎𝑁 𝑡𝑜𝑛⁄ ] (2.7) 

Desta fórmula ressalta o facto de se reduzir a resistência de rolamento ao aumentar o raio dos rodados. 

Como o raio médio de um rodado ferroviário se situa à volta de 0,50 m tem-se: 

 𝑟𝑟 ≅ 0,8 [𝑑𝑎𝑁 𝑡𝑜𝑛]⁄  (2.8) 

Aplicando o conceito de coeficiente de atrito de rolamento, Crr:  

 𝐹 = 𝐶𝑟𝑟𝑁 (2.9) 

resulta, para um veículo ferroviário num valor de Crr na ordem dos 0,001. Este valor compara com os 

coeficientes de atrito de rolamento conseguidos pelo modo rodoviário, que serão 5 vezes superiores no 

caso dos veículos pesados e 10 vezes maiores nos automóveis ligeiros. 



 

Para automóveis, em (Gillespie, 1992), é proposta a seguinte equação para o coeficiente de atrito de 

rolamento: 

 𝐶𝑟𝑟 = 0,01 (1 +
𝑉

161
)   , V em km/h (2.10) 

o que resulta em valores entre 0,01 e 0,0175, dentro da gama de velocidades 0-120 km/h.  

Para veículos pesados com pneus radiais em asfalto frio, a equação do coeficiente de atrito de rolamento 

proposto em (Gillespie, 1992) é: 

 𝐶𝑟𝑟 = (0,0041 + 0,000041.
𝑉

1,61
) . 1,2 , V em km/h (2.11) 

resultando em variações deste coeficiente entre 0,005 e 0,008, para velocidades até 100 km/h. 

Este diferencial nos coeficientes de atrito de rolamento conseguidos pela ferrovia e pela rodovia 

proporciona uma vantagem potencial, em termos energéticos, à ferrovia. 

2.2 Resistências devido a atritos em caixas de eixos  

As massas suspensas de um veículo ferroviário assentam nos eixos dos rodados e só depois esses 

esforços são transmitidos pelas rodas ao carril. Devido ao movimento de rotação dos eixos nos mancais, 

existem perdas por atrito, mais ou menos significativas dependendo da construção e manutenção das 

caixas de eixos.  

 
Figura 2.2 – Esquema das forças actuantes no eixo dos rodados 

 

O trabalho produzido, numa rotação completa da roda, pelas forças de atrito entre o eixo e o mancal 

provocadas pelo coeficiente de atrito fa, é: 

 𝑇𝑟 = 𝑃𝑣𝑓𝑎2𝜋𝑟𝑒 (2.12) 

O trabalho produzido pela força de tracção Ft pode escrever-se como: 



 

 𝑇𝑡 = 𝐹𝑡2𝜋𝑅𝑟 (2.13) 

Igualando as duas expressões, resulta que a força resistente, Fr, é: 

 𝐹𝑟 =
𝑃𝑣𝑟𝑒

𝑅𝑟𝑓𝑎

 (2.14) 

Desta expressão deduz-se que, para reduzir esta força resistente, pode-se intervir: 

 na redução do raio do eixo, embora esta redução esteja limitada pela resistência mecânica do 

material; 

 na redução do peso suspenso do veículo, que é uma tendência que vem sido a ser verificada 

nos novos veículos ferroviários; 

 no aumento do raio da roda, tal como já demonstrado na explicação das resistências de 

rolamento, sendo este limitado pelo gabarit dos veículos ferroviários e pela facilidade de acesso 

aos mesmos, no caso de veículos de transporte de passageiros; 

 na diminuição do coeficiente de atrito entre o eixo e os mancais. 

No material ferroviário moderno, o atrito nas caixas de eixo é minimizado pela utilização de rolamentos. 

2.3 Resistências aerodinâmicas 

Outra resistência importante que afecta a circulação de um veículo ferroviário é a resistência 

aerodinâmica. Esta resistência depende da área, forma e comprimento do veículo e é função da pressão 

do ar sobre a superfície frontal do comboio, do atrito aerodinâmico ao longo das paredes, dos vórtices 

que se originam nos espaços entre as carruagens, das pressões exercidas sobre elementos salientes ou 

protuberantes (como espelhos, aparelhos de ar condicionado, etc.) bem como pela depressão que 

ocorre na cauda do comboio (Mendes, 2009) (Orellano, 2010). Como se verifica na Figura 2.3, num 

comboio regional típico, o efeito aerodinâmico devido à superfície frontal e à cauda do comboio é 

responsável pela maior fatia da resistência, seguido pelas perdas aerodinâmicas originadas por 

protuberâncias na caixa, aparecendo somente em terceiro lugar o efeito do atrito sobre as paredes do 

comboio.  

Nas condições típicas dos comboios, relaciona-se a força de resistência aerodinâmica, D, com a massa 

volúmica do ar, ρ, com uma área de referência, Ar, normalmente a área da secção transversal do 

comboio, com a velocidade do comboio relativamente à atmosfera, V e com um coeficiente 

adimensional de resistência aerodinâmica, CD (André, 2006).  



 

 𝐷 =
1

2
𝜌𝐶𝐷𝐴𝑟𝑉2 (2.15) 

 
Figura 2.3 – Distribuição típica da resistência aerodinâmica em comboios regionais e de alta velocidade 

Fonte: (Orellano, 2010) 

 

Da equação (2.15) pode verificar-se que a resistência aerodinâmica varia com o quadrado da velocidade, 

sendo função do coeficiente Cd. Os comboios regionais mais antigos, com baixas velocidades máximas 

(tipicamente iguais ou inferiores a 120km/h), possuem normalmente um tipo de desenho caracterizado 

por vértices pronunciados, equipamentos protuberantes e ângulos elevados face ao plano horizontal, 

penalizando o coeficiente de resistência aerodinâmica. Com o aumento das velocidades máximas do 

material circulante, este coeficiente penaliza fortemente a resistência aerodinâmica do comboio, 

obrigando a uma maior atenção no desenho dos comboios que atingem velocidades elevadas, 

compatibilizando funções de funcionalidade, resistência estrutural e perfil aerodinâmico.  

É importante notar que a expressão (2.15) é apenas válida para condições em que não existem ventos 

cruzados, isto é, com ângulo de incidência diferente de zero em relação à cabeça do comboio. Também 

a velocidade do comboio relativamente à atmosfera, V, só é coincidente com a velocidade do comboio 

na ausência total de vento. 

2.4 Resistência devido a curvas 

Quando um veículo ferroviário se inscreve numa curva, originam-se forças resistentes adicionais às que 

ocorrem quando esse veículo circula numa recta. 



 

Na maioria dos veículos ferroviários, as rodas do mesmo eixo de rotação estão solidárias. Desta forma, 

a roda exterior, para conseguir descrever um caminho maior que a roda interior, obriga a que haja um 

escorregamento dos rodados no carril para que as velocidades angulares das duas rodas sejam idênticas. 

O facto de as rodas serem cónicas consegue atenuar, em certa medida, este escorregamento: devido à 

força centrífuga, o veículo é guiado para fora da curva, obrigando a que a roda exterior gire sobre 

diâmetros maiores que a roda interior. No entanto, este efeito só anula o escorregamento em curvas 

com raios bem mais elevados que os normalmente presentes nos traçados tradicionais (raios superiores 

a 1500 metros em bitola europeia (André, 2006)). Desta forma, o escorregamento acaba por verificar-se 

na prática e por produzir uma resistência ao avanço que pode ser calculada. 

 

 
Figura 2.4 – Esquema da inserção de um bogie em curva 

 

Dado que o percurso da roda exterior é dado por:  

 𝛼(𝑅𝑐 +
𝑑𝑎

2⁄ ) (2.16) 

E o percurso da roda interior é: 

 𝛼(𝑅𝑐 −
𝑑𝑎

2⁄ ) (2.17) 

Onde a é a distância entre os pontos de apoio da roda exterior e interior e b é a distância entre eixos do 

mesmo bogie. O comprimento do caminho onde ocorre o escorregamento é a diferença entre os dois 

percursos. Na presença de um coeficiente de atrito roda-carril, fa, e um peso do veículo, Pv, o trabalho 

produzido pela força resistente deve ser igualado pelo trabalho realizado por uma força de tracção, Ft. 

 𝐹𝑡𝛼𝑅𝑐 = 𝑃𝑣𝑓𝑎𝛼𝑑𝑎 (2.18) 

Deste modo, a força necessária para vencer a força resistente é: 



 

 𝐹𝑡 = 𝑓𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑣

𝑅𝑐

 (2.19) 

Outro factor que influi na resistência ao avanço em curva é o paralelismo dos eixos dos bogies. Se se 

considerar o trabalho da força de atrito roda-carril numa rotação completa do bogie, tem-se: 

 𝑃𝑣𝑓𝑎2𝜋√
𝑑𝑎

2 + 𝑑𝑏
2

4
= 𝑃𝑣𝑓𝑎𝜋√𝑑𝑎

2 + 𝑑𝑏
2
 (2.20) 

O trabalho produzido por uma força de tracção que vença esta resistência é: 

 𝐹𝑡2𝜋𝑅𝑐 = 𝑃𝑣𝑓𝑎𝜋√𝑑𝑎
2 + 𝑑𝑏

2
 (2.21) 

Pelo que a força de tracção necessária será: 

 𝐹𝑡 =
𝑃𝑣𝑓𝑎

2𝑅𝑐

√𝑑𝑎
2 + 𝑑𝑏

2
 (2.22) 

O último factor considerado na resistência em curva é a actuação da força centrífuga. Devido a esta 

força, produzida pela circulação em curva, os verdugos contactam com o carril, originando forças de 

atrito entre eles. 

Para o cálculo desta resistência, admita-se que um veículo circula numa curva de raio Rc, com escala hv 

a uma velocidade Veq que corresponde à velocidade de equilíbrio (onde a circulação se faz sem excesso 

nem insuficiência de escala). Neste caso, não haverá contacto entre os verdugos e a face interior de 

nenhum dos carris. Caso a velocidade de circulação seja V≠Veq, a circulação passar-se-á a fazer-se com 

excesso ou insuficiência de escala, conforme V seja menor ou maior que Veq, respectivamente, os 

verdugos contactam com o carril e as forças de atrito aparecem. 

A componente da força centrífuga é, então: 

 
𝑃𝑣(𝑉2 − 𝑉𝑒𝑞

2 )

𝑔𝑅𝑐

 (2.23) 

O que, multiplicado por um coeficiente de atrito entre o verdugo e a face interior do carril, f, resulta 

numa força resistente igual a: 

 

𝑃𝑣𝑓𝑎

𝑔𝑅𝑐

(𝑉2 − 𝑉𝑒𝑞
2 ) (2.24) 

A consideração destas três resistências resulta numa expressão de resistência em curva, Frc, dada por: 



 

 𝐹𝑟𝑐 =  𝑓𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑣

𝑅𝑐

+
𝑃𝑣𝑓𝑎

2𝑅𝑐

√𝑑𝑎
2 + 𝑑𝑏

2 +
𝑃𝑣𝑓𝑎

𝑔𝑅𝑐

(𝑉2 − 𝑉𝑒𝑞
2 ) (2.25) 

Para o cálculo desta expressão implica conhecer-se os coeficientes de atrito roda-carril, os parâmetros 

dimensionais dos bogies e ter em conta que o termo referente ao efeito da força centrífuga irá variar 

conforme o nível de lubrificação dos verdugos, a escala da via e o excesso ou insuficiência de escala em 

cada curva, o que depende da velocidade de circulação.  

A partir dos valores típicos dos parâmetros dos bogies e dos coeficientes de atrito verificados, é possível 

simplificar-se a equação da resistência específica devido às curvas. Desta forma utiliza-se, na prática e 

no caso de bitola ibérica (Pita, 2008), a expressão: 

 𝑟𝑐 =
800

𝑅𝑐

   [𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑛⁄ ] (2.26) 

2.5 Resistência devido a rampas 

Considerando a circulação de um veículo em rampa, a força gravítica passa a ter uma componente na 

direcção do movimento, opondo-se ao seu avanço. 

 
Figura 2.5 – Esquema das forças actuantes na circulação em rampa 

 

Neste caso, a força de tracção, Ft, terá de igualar a componente do peso do veículo no plano de 

rolamento: 

 𝐹𝑡 = 𝑃𝑣 . 𝑠𝑒𝑛𝛼𝑣 (2.27) 

Nos traçados ferroviários convencionais, as rampas têm declives pouco acentuados, situando-se 

geralmente abaixo das 20‰. Para estes baixos declives, pode simplificar-se a equação, obtendo-se: 

 𝑅 = 𝑃𝑣 . 𝑠𝑒𝑛𝛼𝑣 ≅ 𝑃𝑣 . 𝑡𝑔𝛼𝑣 (2.28) 

Se se considerar i como o valor do declive, em milésimas, a resistência específica devido a rampas resulta 

na expressão seguinte, em kg/ton: 



 

 𝑟 =
𝑅

𝑃𝑣

=
𝑃𝑣 . 𝑖

𝑃𝑣

= 𝑖 (2.29) 

A expressão obtida relaciona directamente o perfil da via com a resistência extra ao avanço que esta 

impõe. Tendo em conta que as resistências de rolamento habituais, referidas na secção 2.1, se situam 

na ordem de 1 kg/ton, esta expressão torna claro o impacto que uma rampa tem na circulação 

ferroviária. Uma rampa de 5 milésimas, praticamente imperceptível a olho nu, provocará um aumento 

de cerca de 500% na resistência ao avanço a baixas velocidades, onde a resistência de rolamento é a 

dominante.  

2.6 Perfil compensado da via 

A partir das expressões da resistência em curvas e em rampas, é habitual caracterizar uma linha 

ferroviária pela sua rampa característica, devido ao enorme peso que este factor pode ter na exploração 

ferroviária. Esta rampa característica é o valor de declive máximo de uma rampa fictícia, representativo 

das características do perfil longitudinal e do traçado em planta de uma dada secção de via. Essa rampa 

fictícia, ou perfil compensado da via num dado local, é o somatório das resistências devido a rampas e 

devido a curvas, expressando-se por: 

 𝑟 =
800

𝑅𝑐

+ 𝑖     [𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑛⁄ ] (2.30) 

É uma expressão de grande importância dado que representa as resistências ao avanço provocadas pela 

infra-estrutura. Esta expressão, conjuntamente com as expressões de resistência ao avanço do material 

circulante permite obter a resistência total ao avanço de um veículo ferroviário num determinado troço 

de via, essencial para se planear o seu movimento. 

2.7 Expressões de resistência ao avanço 

Na secção anterior conseguiu-se identificar claramente as resistências provocadas pelo perfil e traçado 

da via.  

No entanto, desde os primórdios do caminho-de-ferro que se tem grandes dificuldades em quantificar 

a resistência total ao avanço a partir das resistências do material circulante (Pita, 2008), abordadas nas 

secções anteriores (resistência de rolamento, atrito em caixas de eixo, resistência aerodinâmica). 

Desta forma, começaram-se a propor expressões empíricas derivadas de ensaios feitos com diversos 

veículos ferroviários, sendo que nos dias de hoje, a forma comummente aceite para a resistência ao 

avanço é a chamada fórmula de Davis: 



 

 𝑟 = 𝑎 + 𝑏𝑉 + 𝑐𝑉2 (2.31) 

Onde: 

 os dois primeiros termos, a+bV, incluem as diversas resistências mecânicas, como o rolamento, 

no termo a; rotações de eixos e de transmissões mecânicas, contacto dos verdugos com o carril, 

oscilações do veículo e resistências de quantidade de movimento associadas aos equipamentos 

de refrigeração e climatização, no termo bV, variando este linearmente com a velocidade 

(Profillidis, 2006), (Pita, 2008); 

 o último termo, cV2, representa maioritariamente a resistência aerodinâmica. 

Desta forma, a força de tracção necessária para manter um veículo ferroviário a uma velocidade 

constante num determinado troço de via, com vento calmo é dada por: 

 𝐹𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑉 + 𝑐𝑉2 +
800

𝑅𝑐

+ 𝑖     [𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑛⁄ ] (2.32) 

Como referido na secção 2.3, a velocidade e a direcção relativa do vento têm influência na resistência 

aerodinâmica ao avanço e são por isso tidos em conta na calibração do polinómio da expressão (2.31), 

válida para vento calmo. A título de exemplo, uma expressão usada pelos caminhos-de-ferro alemães 

para contemplar a velocidade do vento em comboios de mercadorias (usando-se como referência um 

valor de velocidade do vento igual a 15 km/h) é dada por (Profillidis, 2006): 

 𝑟 =
1

10
[25 + 𝑘 (

𝑉 + ∆𝑉𝑣

10
)

2

]     [𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑛⁄ ] (2.33) 

onde k pode assumir o valor de 0,5 para comboios de carga com vagões mistos e 0,25 para comboios-

bloco. 

Além do efeito da velocidade, o efeito da direcção do vento pode também ser contabilizada pela adição 

à expressão (2.32) de um termo quadrático com a forma (Mántaras, 2003): 

 𝑟 = 𝑉𝑣
2(𝐷0 + 𝐷1 cos 𝜃𝑣 + 𝐷2 cos 2𝜃𝑣 + ⋯ )     [𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑛⁄ ] (2.34) 

Estas expressões implicam, além da calibração dos termos D para o material motor em questão, 

conhecer a cada instante a velocidade e direcção do vento relativamente à cabeça do comboio.  

Apesar de haver influência deste factor na resistência ao avanço do material motor, particularmente em 

situações de vento forte ou em velocidades elevadas, a análise efectuada neste trabalho aos consumos 

energéticos é essencialmente sobre consumos relativos (ganhos obtidos com diferentes estratégias de 

condução). Devendo ambas as marchas em análise, a real e a energeticamente eficiente, estarem sujeitas 



 

às mesmas condições para uma análise comparativa, se a acção do vento influenciar o consumo 

energético da marcha real, o seu impacto deve ser tido em conta na marcha energeticamente eficiente. 

Como se estudará essencialmente o diferencial entre consumos energéticos, o impacto da velocidade e 

direcção do vento, apesar de poder ter forte influência no consumo energético absoluto, terá pouco 

impacto numa análise comparativa baseada em diferenças de consumos energéticos. 

Por se tratar de um factor externo, não controlável e aleatório, o fenómeno do vento apresenta elevada 

dificuldade na sua modelação. Durante as diferentes fases de recolha de dados verificou-se que o 

impacto deste factor no desempenho da marcha foi praticamente desprezável, pelo que se optou pela 

não inclusão do efeito do vento nos modelos de cálculo de energia no âmbito do presente trabalho.  

2.8 Resistências de inércia 

Tendo-se já deduzido a expressão para cálculo da força necessária para manter um veículo em 

movimento a uma determinada velocidade, resta adicionar o termo que representa a resistência inercial 

do veículo – a resistência que o veículo oferece à variação da sua velocidade instantânea.  

De forma a imprimir uma aceleração a um veículo é necessário fornecer uma força que vença a sua 

inércia. A inércia de um corpo é proporcional à sua massa e à aceleração, av, que se pretende imprimir: 

 𝑅 = 𝑚𝑎𝑣 . 𝑘 (2.35) 

sendo k um factor de correcção adimensional com a finalidade de contabilizar a inércia das massas 

rotativas do veículo (como eixos, motores eléctricos, etc), calculado a partir da razão entre as massas 

rotativas, mR e a massa total do veículo, m. 

 𝑘 = 1 +
𝑚𝑟

𝑚
 (2.36) 

Normalmente, o valor de k varia entre 1,04 para carruagens e 1,15, para locomotivas (Mendes, 2009). 

A resistência específica, nas unidades habitualmente utilizadas no meio ferroviário (kg/ton), devido à 

inércia de um veículo ferroviário, será escrita: 

 𝑅 =
1000 × 𝑘𝑎𝑣

9.8
     [𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑛⁄ ] (2.37) 

2.9 Expressão geral de dinâmica ferroviária 

Com esta última dedução, estabelece-se a expressão geral de dinâmica de um veículo ferroviário, 

relacionando a força específica de tracção, Ft, com as diversas resistências aqui referidas: 



 

 𝐹𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑉 + 𝑐𝑉2 +
800

𝑅𝑐

+ 𝑖 +
1000 × 𝑘𝑎𝑣

9.8
     [𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑛⁄ ] (2.38) 

Na Tabela 2.1 apresentam-se os coeficientes da expressão de resistência ao avanço de material 

circulante da CP afecto ao serviço regional, com os quais se torna possível representar a sua dinâmica. 

Tabela 2.1 – Parâmetros de cálculo das resistências ao avanço do material circulante da CP (Serviço Regional) 

(resistências em kg/ton, com velocidade em km/h) 

 
Fonte: Dados da UTD592 fornecidos pela CP e restantes em (Mendes, 2009)  



 

3 Análise energética da circulação ferroviária 

Nesta secção elabora-se uma análise energética do movimento de veículos ferroviários. Pretende-se, 

com este estudo, explicitar os factores que têm influência nos consumos energéticos, bem como avaliar 

a magnitude do dispêndio energético nos diferentes cenários da circulação ferroviária. 

Os diferentes cenários estudados incorporam a análise de diferentes veículos ferroviários afectos aos 

serviços da CP Regional, introduzidos na secção 2.9, com distintas capacidades de transporte e tipos de 

tracção, comparando-os com veículos rodoviários. Os veículos rodoviários considerados nesta análise 

são um automóvel europeu médio e um autocarro típico de longo curso, cujas características são 

apresentadas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Parâmetros de cálculo das resistências ao avanço dos veículos rodoviários analisados (resistências em 

kN, com velocidade em km/h) 

 
 

Os parâmetros A e B foram calculados a partir das expressões (2.10), para o automóvel e (2.11) para o 

autocarro. Para o cálculo do parâmetro C, para o automóvel considerou-se um coeficiente de resistência 

aerodinâmica, CD, idêntico ao valor médio deste coeficiente para automóveis europeus em circulação 

em 2003 (Henze & Schröder, 2001), e uma área frontal de 2 m2. No caso do autocarro, considerou-se 

um valor de CD de 0,54 e área frontal de 9,5 m2 (Raveendran, et al., 2009). 

Esta comparação de desempenho energético é feita numa óptica de esclarecimento dos factores que 

motivam as vantagens, em termos de eficiência energética, da ferrovia sobre a rodovia.  

3.1 Energia consumida em aceleração 

Numa aceleração constante, desde uma velocidade inicial, V0, até à velocidade final, V, a energia 

consumida é igual à potência fornecida vezes o intervalo de tempo necessário para atingir V. 

 𝐸 = ∫ 𝑃 𝑑𝑡
𝑡

0

= ∫ 𝐹𝑉 𝑑𝑡
𝑡

0

 (3.1) 

Sendo a força, Ft, a força de tracção a aplicar que vence as resistências ao avanço e proporciona ao 

veículo uma aceleração, at, a equação da energia consumida pode escrever-se: 

 𝐸 = ∫ 𝐹𝑡 . 𝑎𝑡𝑡 𝑑𝑡
𝑡

0

 (3.2) 



 

Desta forma, consegue estimar-se, para uma aceleração constante, o consumo energético de um veículo. 

Aplicando as equações de resistência ao avanço e arbitrando uma aceleração de 0,5 m/s2, obtém-se o 

consumo energético teórico dos veículos ferroviários e rodoviários considerados.  

Na Figura 3.1 apresenta-se a evolução da energia consumida por tonelada rebocada dos 0 aos 120km/h, 

com a aceleração constante. Denota-se que o modo ferroviário tem um consumo energético específico 

menor que o autocarro, que por sua vez é menor que o do automóvel particular. Este facto é explicado 

apenas pelas menores resistências ao avanço do comboio face ao modo rodoviário (e do autocarro face 

ao automóvel), dado que se fala de consumo energético específico e portanto independente da massa 

dos veículos. 

 
Figura 3.1 – Consumo energético em aceleração de 0,5 m/s2 em patamar (por tonelada rebocada) 

 

Num problema de transportes, fará mais sentido analisar a eficiência energética por passageiro 

transportado ou por lugar oferecido. Assumindo uma taxa de ocupação idêntica (no caso apresentado, 

de 100%) em todos os veículos, a situação altera-se. Verifica-se, na Figura 3.2, que o consumo energético 

do modo ferroviário para acelerar dos 0 aos 120 km/h, tendo em conta a capacidade de transporte, já 

ultrapassa o do modo rodoviário. Começa-se também a notar uma tendência de dispersão dos valores 

de consumo de diferentes unidades motoras dentro do modo ferroviário, algo que não acontece no 

consumo por unidade de massa, onde os valores são praticamente idênticos. 

Esta “inversão de papéis” ocorre devido à elevada tara dos veículos ferroviários por unidade de 

capacidade. Analisando este gráfico conjuntamente com a relação peso/capacidade dos diferentes 

veículos em estudo, na Tabela 3.2, ressalta a importância de reduzir a massa dos veículos como forma 

de aumentar a eficiência energética do modo ferroviário.  

 



 

 
Figura 3.2 – Consumo energético em aceleração de 0,5 m/s2 em patamar (por lugar oferecido) 

 

Tabela 3.2 – Massa e lotação dos veículos analisados 

 
Nota: Massa Total considerada = Tara + 70kg/passageiro 

 

Na Figura 3.3 ilustra-se o efeito do elevado peso dos veículos ferroviários face aos rodoviários.  

 
Figura 3.3 – Consumo energético em aceleração de 0,5 m/s2 em patamar (por veículo) 

 

A energia necessária, por veículo, para a aceleração dos 0 aos 120 km/h depende quase linearmente da 

massa do veículo, pelo que são necessárias potências extraordinariamente elevadas para o modo 



 

ferroviário conseguir acelerações similares ao modo rodoviário nos patamares de velocidades mais 

elevados. 

3.2 Energia consumida a velocidade constante 

Analisando o consumo energético a velocidades constantes, a força de tracção, Ft, necessita de vencer 

apenas as resistências ao avanço, sendo a aceleração do veículo igual a zero. 

Conforme se pode verificar na Figura 3.4, a potência específica, por tonelada rebocada, necessária para 

manter uma velocidade de 120km/h em patamar, é cerca de 4 a 5 vezes inferior no modo ferroviário 

face ao modo rodoviário. Neste campo as resistências ao avanço típicas da ferrovia conseguem suplantar 

claramente o modo rodoviário. A energia consumida por cada veículo varia linearmente com a potência, 

dependendo apenas do tempo de trajecto a velocidade constante. Assim, a relação entre energias 

consumidas por cada veículo, para a mesma distância percorrida a velocidade constante, é idêntica à 

relação de potências por veículo. 

 
Figura 3.4 – Potência necessária para manter uma velocidade em patamar (por tonelada rebocada) 

 

Fazendo o mesmo exercício para as potências necessárias por passageiro transportado, mesmo apesar 

das elevadas razões massa do veículo/passageiro transportado existentes nos veículos ferroviários, as 

potências necessárias são bastante inferiores às dos veículos rodoviários, cifrando-se na ordem dos 40 

a 50% destes últimos (Figura 3.5). 



 

 
Figura 3.5 – Potência necessária para manter uma velocidade em patamar (por lugar oferecido) 

 

Para se ter uma ideia da ordem de grandeza das potências necessárias para manter uma velocidade 

constante num veículo ferroviário, repare-se que, para veículos automotores pequenos como a USD350, 

as potências necessárias para manter a velocidade em patamar são bastante similares às de um 

autocarro, embora um autocarro tenha cerca de um terço da massa de uma USD350 e tenha por volta 

de metade da sua capacidade de transporte (Figura 3.6). 

 
Figura 3.6 – Potência necessária para manter uma velocidade em patamar (por veículo) 

 

Na Tabela 3.3 apresentam-se as potências, em cv, necessárias para manter diversos patamares de 

velocidades em diferentes veículos.  



 

Tabela 3.3 – Potências necessárias para manter uma dada velocidade em patamar (por veículo) 

 
Nota: Potências em cv 

 

3.3 Circulação em rampas e pendentes 

A circulação em rampas é algo muito penoso para um veículo ferroviário, conforme demonstrado na 

secção 2.5. A partir da Figura 3.7, com a potência necessária para manter uma dada velocidade numa 

rampa de 10 milésimas (algo completamente insignificante para um veículo rodoviário), denota-se o 

impacto que os declives têm na operação ferroviária. 

A potência necessária para manter os 60 km/h praticamente quadruplica num veículo ferroviário, face 

ao exigido em patamar, enquanto num autocarro a potência necessária apenas duplica (no caso do 

autocarro, as baixas potências envolvidas tornam este aumento desprezável). Num automóvel, o 

aumento de potência necessária é completamente imperceptível (passa-se de 8 para 12 cv – sendo um 

aumento de cerca de 50%, as potências envolvidas são muito baixas para que se note o efeito da rampa). 

 

 
Figura 3.7 – Potência necessária para manter uma velocidade numa rampa de 10‰ (por veículo) 

 

Fazendo a mesma análise a 120 km/h, a diferença percentual é atenuada, mas as potências envolvidas 

são extremamente elevadas no caso ferroviário. Assim, é extremamente difícil vencer uma rampa de 10 

milésimas a velocidades elevadas pois a potência necessária neste caso face à potência em patamar 



 

passa de 359cv para 822cv na UDD450, de 557cv para 1202cv na UTD592, de 280cv para 551cv na 

USD350 e de 491cv para 1177cv na UTE2240. 

No caso de uma pendente com o mesmo declive (Figura 3.8), a magnitude dos impactos tem o efeito 

contrário: um veículo ferroviário, fruto das baixas resistências ao avanço face a um veículo rodoviário, 

não precisa de dispêndio energético para atingir velocidades superiores a 120 km/h. Apenas a USD350 

tem a sua velocidade de equilíbrio em torno dos 120km/h numa pendente de 10 milésimas. Todas as 

outras automotoras em estudo atingem velocidades superiores a 120km/h se não se fizer uso dos freios. 

No caso do automóvel, a pendente de 10 milésimas (1%) não permite que o veículo ganhe velocidade 

e no caso do autocarro, só até perto dos 50km/h é que a gravidade consegue aumentar a sua velocidade. 

A partir desta velocidade, será sempre necessário recorrer ao motor para acelerar. 

Já numa pendente de apenas 5 milésimas, de efeitos completamente desprezáveis para um veículo 

rodoviário, um veículo ferroviário consegue atingir velocidades na ordem dos 90km/h sem recorrer aos 

motores de tracção. Até este patamar não é então necessário usar o motor para manter a velocidade ou 

mesmo para acelerar suavemente o comboio. Apenas a USD350, com parâmetros de resistência ao 

avanço menos favoráveis que as outras automotoras, atinge a velocidade de equilíbrio um pouco mais 

cedo, pelos 75km/h, conforme se verifica na Figura 3.9. 

 
Figura 3.8 – Potência necessária para manter uma velocidade numa pendente de 10‰ (por veículo) 

 

 



 

 
Figura 3.9 – Potência necessária para manter uma velocidade numa pendente de 5‰ (por veículo) 

 

3.4 Pontos a reter da análise energética 

Deste estudo energético a alguns veículos ferroviários ressaltam os pontos seguintes: 

 Os veículos ferroviários apresentam elevados consumos energéticos em aceleração face aos 

veículos rodoviários. Isto deve-se essencialmente às elevadas massas destes veículos, muito 

superiores às massas dos veículos rodoviários por unidade de capacidade. Como a energia 

consumida depende linearmente da massa dos veículos, as acelerações penalizam severamente 

a eficiência energética do modo ferroviário;  

 O caso das rampas também penaliza a operação ferroviária da mesma forma. Uma rampa 

implica um consumo energético directamente proporcional ao declive e à massa do veículo; 

 Na circulação a velocidades constantes em patamar, o modo ferroviário tem claras vantagens 

sobre o modo rodoviário, fruto das suas baixas resistências ao avanço, mesmo apesar das 

elevadas massas dos veículos. 

Desta forma, na operação ferroviária, de maneira a reduzir o consumo energético, importará reduzir ao 

mínimo o número de acelerações e frenagens e aproveitando, sempre que possível, o perfil de via para 

reduzir a necessidade de aceleração recorrendo aos motores de tracção. Fruto das baixas resistências 

ao avanço em patamar, a circulação em regime de força cortada (deriva) também traz claras vantagens 

energéticas: é possível circular sem consumo energético durante longas distâncias com perdas mínimas 

de velocidade e consequentemente sem perdas de tempo significativas. 

Assim, uma estratégia de condução energeticamente eficiente deverá ponderar o uso do esforço 

acelerador de forma a contemplar os seguintes factores: 



 

 A existência de pendentes acentuadas provoca ganhos de velocidade expressivos. Ao cortar a 

aceleração demasiado tarde na abordagem à pendente, a velocidade máxima autorizada pode 

ser excedida, obrigando ao uso dos freios. Tal origina uma dissipação de energia que pode não 

ser necessária, dependendo do tempo de percurso concedido; 

 A velocidade máxima atingida na aceleração deve ter em conta a extensão do percurso que 

pode ser percorrida em regime de deriva. Para um mesmo percurso e tempo concedido, as 

extensões que podem ser percorridas em deriva irão variar com a velocidade em que se inicia 

este regime. Haverá então em compromisso entre a velocidade máxima atingida em aceleração 

(onde se consome mais energia para atingir velocidades superiores) e a extensão percorrida em 

deriva (que poderá ser tanto maior quanto maior for a velocidade onde se inicia a deriva) de 

forma a cumprir o horário estabelecido. 

  



 

4 Enquadramento teórico 

Nesta secção introduz-se o enquadramento teórico do problema da minimização do consumo 

energético do movimento ferroviário: para um dado percurso e tempo concedido, quais serão as 

sequências de controlos a efectuar, em que momentos estes controlos devem ser alterados e qual será 

o perfil de velocidades resultante ao longo do percurso de forma a garantir o menor dispêndio 

energético possível. 

Numa primeira fase, apresenta-se o problema de minimização de consumo energético aplicado a um 

caso simplificado de movimento de um veículo uniformemente acelerado. Denota-se que, mesmo neste 

modelo simplificado de movimento, a resolução do problema não se afigura simples.  

Um modelo mais aproximado da realidade, como é o caso da minimização do consumo energético no 

movimento não-uniforme, requer técnicas de optimização típicas do Controlo Óptimo. Desta forma, 

apresenta-se o estado da arte dos modelos de optimização de consumos energéticos aplicados à 

ferrovia, expondo-se mais detalhadamente o Modelo de Consumo de Combustível, em que este 

trabalho se baseia, pelo seu elevado realismo de aplicação à dinâmica ferroviária e por ter uma solução 

explícita e de relativa simplicidade de aplicação. 

4.1 Dedução de estratégias de condução 

4.1.1 Movimento uniforme de um veículo 

A estratégia de condução considerada óptima, no âmbito deste estudo, será a que permite o 

cumprimento do horário estabelecido com o mínimo consumo energético.  

Para o efeito, considere-se uma condução num troço de via de perfil plano e constante, com 

comprimento 𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , duração de viagem 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  e recorrendo aos regimes de condução: aceleração, 

manutenção de velocidade, deriva e frenagem, conforme a Figura 4.1. 

Para a dedução de uma estratégia deste tipo e assumindo o caso simples de movimento de um veículo 

sujeito a aceleração uniforme, estabelece-se as equações que descrevem esse movimento: 

 𝑎𝑣(𝑡) =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
⇔ 𝑑𝑣 = 𝑎𝑣(𝑡) 𝑑𝑡 ⇔ ∆𝑣 = ∫ 𝑎𝑣(𝑡) 𝑑𝑡 (4.1) 

 𝑣(𝑡) =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 ⇔ 𝑑𝑥 = 𝑣(𝑡) 𝑑𝑡 ⇔ ∆𝑥 = ∫ 𝑣(𝑡) 𝑑𝑡 (4.2) 

 



 

 
Figura 4.1 – Perfil de velocidades da estratégia de condução exemplificada 

 

Sendo a aceleração constante dentro de cada diferente regime de condução estabelecido, obtêm-se as 

conhecidas equações do movimento: 

 ∆𝑣 = ∫ 𝑎𝑣 𝑑𝑡 = 𝑎𝑣 𝑡 + 𝑐𝑡𝑒 (4.3) 

 𝑣(𝑡) = 𝑣0 + 𝑎𝑣  𝑡 (4.4) 

 ∆𝑥 = ∫ 𝑣(𝑡) 𝑑𝑡 = ∫ 𝑣0 + 𝑎𝑣 𝑡 𝑑𝑡 = 𝑣0 𝑡 +
1

2
𝑎𝑣 𝑡2 + 𝑐𝑡𝑒 (4.5) 

 𝑥(𝑡) = 𝑥0 + 𝑣0 𝑡 +
1

2
𝑎𝑣 𝑡2 (4.6) 

A partir destas, deduz-se os pontos, no tempo e no espaço, onde deve ocorrer a mudança de regime 

de condução: 

 𝑣2 − 𝑣1 = 𝑎𝑣 𝑡 ⇔ ∆𝑡 =
𝑣2 − 𝑣1

𝑎𝑣

 (4.7) 

 

∆𝑥 = 𝑣1

𝑣2 − 𝑣1

𝑎𝑣

+
𝑎𝑣

2
(

𝑣2 − 𝑣1

𝑎𝑣

)
2

=
1

𝑎𝑣

(𝑣1𝑣2 − 𝑣1
2 +

𝑣2
2 − 2 𝑣1𝑣2 + 𝑣1

2

2
)

=
(𝑣2

2 − 𝑣1
2)

2 𝑎𝑣

 

(4.8) 

Sendo v2 a velocidade no final da frenagem, igual a zero, e v1 a velocidade de início da frenagem, igual 

a vf, a duração e extensão da frenagem são dadas por: 



 

 ∆𝑥𝑓 = −
𝑣𝑓

2

2 𝑎𝑓

 (4.9) 

 
∆𝑡𝑓 = −

𝑣𝑓

𝑎𝑓

 (4.10) 

A duração e extensão da deriva será: 

 ∆𝑥𝑑 =
(𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑚
2 )

2 𝑎𝑑

 (4.11) 

 ∆𝑡𝑑 =
𝑣𝑓 − 𝑣𝑚

𝑎𝑑

 (4.12) 

A fase de manutenção de velocidade máxima é: 

 ∆𝑥𝑚 = 𝑣𝑚 𝑡𝑚 = 𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑥𝑎 − 𝑥𝑑 − 𝑥𝑓 (4.13) 

 ∆𝑡𝑚 = 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑡𝑎 − 𝑡𝑑 − 𝑡𝑓 (4.14) 

E a fase de aceleração inicial até à velocidade máxima será dada por: 

 ∆𝑥𝑎 =
𝑣𝑚

2

2 𝑎𝑡

 (4.15) 

 ∆𝑡𝑎 =
𝑣𝑚

𝑎𝑡

 (4.16) 

Para o cálculo dos pontos, no tempo e espaço, onde a mudança de regime deve ocorrer, é necessário 

estabelecer a velocidade máxima, vm, que deve ser atingida. Dependendo desta velocidade, a duração e 

extensão percorrida nas diferentes fases vai variar, bem como o consumo energético associado à 

viagem. 

Recorrendo à equação deduzida para o cálculo de Δxm: 

 𝑣𝑚 (𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −
𝑣𝑚

𝑎𝑡

−
𝑣𝑓 − 𝑣𝑚

𝑎𝑑

+
𝑣𝑓

𝑎𝑓

) = 𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −
𝑣𝑚

2

2 𝑎𝑡

−
(𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑚
2 )

2 𝑎𝑑

+
𝑣𝑓

2

2 𝑎𝑓

 (4.17) 

obtém-se: 

 𝑣𝑓
2  

1

2
(

1

 𝑎𝑓

−
1

 𝑎𝑑

) − 𝑣𝑓 𝑣𝑚 ( 
1

𝑎𝑓

−
1

𝑎𝑑  
) + 𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑣𝑚𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑣𝑚

2
1

2 
(

1

𝑎𝑑

−
1

𝑎𝑡

) = 0 (4.18) 

sendo possível calcular o valor da única incógnita, a velocidade de início de frenagem, vf: 



 

 𝑎 =
1

2
(

1

 𝑎𝑓

−
1

 𝑎𝑑

) (4.19) 

 𝑏 = −𝑣𝑚 ( 
1

𝑎𝑓

−
1

𝑎𝑑  
) (4.20) 

 𝑐 = 𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑣𝑚𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −
𝑣𝑚

2

2 
(

1

𝑎𝑑

−
1

𝑎𝑡

) (4.21) 

 𝑣𝑓 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4 𝑎 𝑐

2 𝑎
 (4.22) 

Simplificando: 

 𝑞 = ( 
1

𝑎𝑓

−
1

𝑎𝑑  
) (4.23) 

 𝑤 = (
1

𝑎𝑑

−
1

𝑎𝑡

) (4.24) 

 𝑣𝑓 =
𝑣𝑚𝑞 ± √(𝑣𝑚𝑞)2 − 2 𝑞 (𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑣𝑚𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑣𝑚

2 𝑤
2 

)

𝑞
 

(4.25) 

 𝑣𝑓 = 𝑣𝑚 ± √𝑣𝑚
2 (1 +

𝑤

𝑞 
) +

2

𝑞
(𝑣𝑚𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) (4.26) 

Tendo sido determinadas as equações que permitem implementar a estratégia, será necessário 

estabelecer a velocidade máxima, vm, da qual depende o consumo energético. As fases onde ocorre 

consumo de energia são apenas as fases de aceleração e manutenção de velocidade. 

 𝐸 = ∫ 𝐹 𝑣 𝑑𝑡
𝑡

0

= ∫ 𝑚 𝑎 . 𝑎 𝑡 𝑑𝑡
𝑡

0

=
𝑚

2
𝑎2𝑡2 (4.27) 

No caso de não haver resistências ao avanço, esta equação transforma-se na equação conhecida da 

variação da energia cinética: 

 𝐸 =
1

2
𝑚∆𝑣2 (4.28) 

Considerando o caso em que existe dissipação de energia devido às resistências ao avanço, a energia 

necessária para realizar a viagem considerada será dada por: 



 

 𝐸 =
𝑚

2
(𝑎𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

2 𝑡𝑎
2 − 𝑎𝑑

2𝑡𝑚
2 ) =

𝑚

2
[𝑎𝑡

2𝑡𝑎
2 − 𝑎𝑑

2(𝑡𝑎
2 + 𝑡𝑚

2 )]     (4.29) 

Isto porque a aceleração fornecida pelos motores de tracção tem de proporcionar a aceleração de 

tracção efectiva, at, na fase de aceleração (amotor= at +ad), e vencer a aceleração resistente ad em ambas 

as fases onde existe consumo energético. Desta forma: 

 𝐸 =
𝑚

2
[𝑎𝑡

2
𝑣𝑚

2

𝑎𝑡
2 − 𝑎𝑑

2 (
𝑣𝑚

2

𝑎𝑡
2 + 𝑡𝑚

2 )] =
𝑚

2
[𝑣𝑚

2 − 𝑎𝑑
2 (

𝑣𝑚
2

𝑎𝑡
2 + 𝑡𝑚

2 )] (4.30) 

É possível verificar que o consumo energético depende não apenas da velocidade máxima atingida mas 

do tempo necessário para esta fase. Este tempo é dado por:  

 𝑡𝑚 = 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −
𝑣𝑚

𝑎𝑡

−
𝑣𝑓 − 𝑣𝑚

𝑎𝑑

+
𝑣𝑓

𝑎𝑓

= 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑣𝑚 (
1

𝑎𝑑

−
1

𝑎𝑡

) + 𝑣𝑓 (
1

𝑎𝑓

−
1

𝑎𝑑

) (4.31) 

 𝑡𝑚 = 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑣𝑚  𝑤 + 𝑣𝑓  𝑞 (4.32) 

O facto de o consumo energético variar com o quadrado do tempo torna a interpretação da equação 

da energia consumida bastante complexa: 

 𝐸 =
𝑚

2
[𝑣𝑚

2 − 𝑎𝑑
2 (

𝑣𝑚
2

𝑎𝑡
2 + 𝑡𝑚

2 )] (4.33) 

 

𝑡𝑚
2 = 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2 + 𝑣𝑚
2 (𝑤 + 𝑞)2 + 𝑞2 [𝑣𝑚

2 (1 +
𝑤

𝑞 
) +

2

𝑞
(𝑣𝑚𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)]

+ 2 [𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑚  (𝑤 + 𝑞)

− 𝑣𝑚  (𝑤 + 𝑞)𝑞√𝑣𝑚
2 (1 +

𝑤

𝑞 
) +

2

𝑞
(𝑣𝑚𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)

− 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑞√𝑣𝑚
2 (1 +

𝑤

𝑞 
) +

2

𝑞
(𝑣𝑚𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)] 

(4.34) 

Para ilustrar a variação do consumo energético, apresenta-se na Figura 4.2 uma simulação de um caso 

de um percurso de 10.000 metros, em patamar, com tempos concedidos entre os 480 e os 720 segundos. 

A aceleração de tracção considerada foi de 0,5 m/s2, a de frenagem de 0,5 m/s2 e arbitrou-se uma 

aceleração resistente constante de 0,05 m/s2. 



 

 
Figura 4.2 – Variação da energia consumida com o patamar de velocidade máxima atingida 

 

É possível verificar que, para cada tempo concedido para a marcha, os patamares de velocidade máxima 

óptimos alteram-se. Por exemplo, sendo o tempo concedido de 600 segundos (10 minutos) para 

percorrer os 10 km, é possível adoptar uma estratégia de aceleração até aos 75 km/h, mantendo essa 

velocidade até ao PK 6.175, entrando em deriva durante 3,767 km aplicando finalmente a frenagem 

máxima. Outra possibilidade seria acelerar inicialmente até perto dos 109 km/h, ao que à fase de 

aceleração seguir-se-ia imediatamente a fase de deriva (durante 8,960 metros) e finalmente a frenagem. 

Apesar de ambas as estratégias serem perfeitamente válidas, permitindo percorrer os 10 km em 

precisamente 10 minutos, esta última iria revelar-se 12% mais dispendiosa, energeticamente, que a 

primeira. 

Tabela 4.1 – Tempo e energia consumidos em cada regime de condução num percurso de 10 km e tempo de 

percurso de 10 minutos 

 
 



 

Contudo, não se consegue inferir, a partir destas deduções, que a sequência de regimes de condução 

considerada à partida (aceleração, manutenção de velocidade, deriva e frenagem) consista ela própria 

numa estratégia óptima. 

4.1.2 Movimento não-uniforme de um veículo  

No caso do movimento de um veículo ferroviário, as acelerações envolvidas não são uniformes ao longo 

do tempo e espaço, sendo estas dependentes da velocidade. Neste caso, em que tanto a aceleração de 

tracção como a aceleração devido às resistências ao avanço dependem da velocidade, as equações 

deduzidas na secção 4.1.1 modificam-se: 

 𝑎𝑣 = 𝑎𝑣(𝑣) (4.35) 

 𝑎𝑣(𝑣) =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
⇔ 𝑑𝑡 =

𝑑𝑣

𝑎𝑣(𝑣)
⇔ ∆𝑡 = ∫

1

𝑎𝑣(𝑣)
 𝑑𝑣 (4.36) 

Ao integrar, obtém-se a expressão da variação de velocidade ao longo do tempo, v(t). 

 𝑎𝑣(𝑣) =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑑𝑣

𝑑𝑥
×

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝑑𝑣

𝑑𝑥
 𝑣 (4.37) 

 𝑑𝑥 = 𝑣
𝑑𝑣

𝑎𝑣(𝑣)
 (4.38) 

 ∆𝑥 = ∫
𝑣

𝑎𝑣(𝑣)
 𝑑𝑣 (4.39) 

Integrando, tem-se a expressão da variação de velocidade ao longo do espaço, v(x). 

4.1.2.1 Aplicação ao veículo UTD592 

As automotoras da série UTD592 apresentam curvas de aceleração de tracção e de resistência ao avanço 

conforme se apresenta na Figura 4.3. 

A equação da curva de resistência, com a velocidade expressa em km/h, é: 

 𝑎𝑟 = −(5,000 × 10−6 𝑉2 + 1,090 × 10−5 𝑉 + 1,145 × 10−2) (4.40) 

Com a velocidade expressa em m/s, os coeficientes serão: 

 𝑎𝑟 = −(6,480 × 10−5 𝑉2 + 3,924 × 10−5 𝑉 + 1,145 × 10−2) (4.41) 

O sinal negativo serve para caracterizar o sentido desta aceleração, face à aceleração de tracção. 

 



 

 
Figura 4.3 – Curvas de aceleração de tracção e de resistência da UTD592 com 50% de taxa de ocupação 

 

Os polinómios que aproximam as curvas de aceleração, com a velocidade expressa em km/h, serão: 

 𝑎𝑡 = 5,7616 × 10−5 𝑉2  −  1,1414 × 10−2 𝑉 +  7,0000 × 10−1   [0 ≤ 𝑉 ≤ 75] (4.42) 

 𝑎𝑡 = −2,0145 × 10−5 𝑉2 +  3,4726 × 10−3 𝑉 − 1,4725 × 10−3   [75 <  𝑉 ≤ 120] (4.43) 

As expressões, aplicáveis a velocidades expressas em m/s tornam-se: 

 𝑎𝑡 = 7,5168 × 10−4 𝑉2  −  4,1090 × 10−2 𝑉 +  7,0000 × 10−1   [0 ≤ 𝑉 ≤ 20,8] (4.44) 

 𝑎𝑡 = −2,5920 × 10−4 𝑉2 +  1,2503 × 10−2 𝑉 +  1,4720 × 10−3   [20,8 <  𝑉 ≤ 33,3] (4.45) 

Para a descrição completa da dinâmica da UTD592 num determinado troço de linha, acrescerá ainda a 

estas acelerações o eventual efeito do perfil de via e de curvas, conforme referido na secção 2.9. 

Para calcular a expressão da velocidade em ordem ao tempo ou ao espaço, recorre-se às expressões 

introduzidas na secção 4.1.2, onde a aceleração será a soma das diversas acelerações a actuar no veículo 

no troço em análise. 

 ∆𝑡 = ∫
1

𝑎𝑣(𝑣)
 𝑑𝑣 (4.46) 

 ∆𝑥 = ∫
𝑣

𝑎𝑣(𝑣)
 𝑑𝑣 (4.47) 



 

Considere-se o caso simples do movimento da automotora em regime de deriva. Nesta situação, apenas 

existe a actuação da aceleração da resistência ao avanço. O cálculo das equações de movimento requer 

a integração das expressões: 

 ∆𝑡 = ∫
1

−(6,480 × 10−5 𝑣2 + 3,924 × 10−5 𝑣 + 1,145 × 10−2)

𝑣𝑓

𝑣𝑖

 𝑑𝑣 (4.48) 

 ∆𝑥 = ∫
𝑣

−(6,480 × 10−5 𝑣2 + 3,924 × 10−5 𝑣 + 1,145 × 10−2)
 𝑑𝑣

𝑣𝑓

𝑣𝑖

 (4.49) 

De forma a ilustrar a preferência pelo uso das curvas de resistência ao avanço, de mais difícil 

implementação face à situação simples de movimento uniforme, na Figura 4.4 apresenta-se a variação 

da velocidade modelada de uma UTD592, em regime de deriva e em patamar, recorrendo a uma 

aceleração resistente constante (movimento uniforme) e a uma aceleração resistente representada pelo 

polinómio calibrado pelo fabricante do material. 

 
Figura 4.4 – Variação da velocidade ao longo do tempo em regime de deriva com diferentes aproximações à 

aceleração resistente 

 

Verifica-se que as curvas de variação da velocidade ao longo do tempo apresentam diferenças 

substanciais entre elas, invalidando o uso de uma aceleração média constante para descrever o 

movimento da automotora, pelo menos ao longo de uma gama de velocidades ampla. Assim, para um 

cálculo mais preciso dos parâmetros que influem no movimento e no consumo energético, são utilizados 

os polinómios apresentados anteriormente para descrever a dinâmica do sistema. Neste caso, de 

movimento não-uniforme, a dedução da estratégia óptima torna-se ainda mais complexa devido à maior 

dificuldade de manipulação das equações do movimento. 



 

4.2 Estratégia óptima de condução 

Como já referido, o problema da dedução das estratégias óptimas de condução prende-se com a 

minimização do consumo energético para levar um comboio desde a estação de partida à estação de 

chegada, cumprindo o horário estabelecido. 

Considerando o movimento de um comboio, descrito pela sua posição x1 e velocidade x2, que deve 

percorrer uma distância L num intervalo de tempo T, entre duas estações, pretende-se minimizar a 

energia necessária para efectuar esta viagem. Na secção 4.1.1 mostrou-se que, mesmo para um caso 

simples de um veículo sujeito a aceleração uniforme, o problema de minimização da energia necessária 

para efectuar um trajecto não é de fácil resolução.  

Diversos autores, maioritariamente a partir da década de 70, têm estudado o tema da condução 

energeticamente eficiente recorrendo à teoria do controlo óptimo. Os primeiros modelos, bastante 

simplificados, tinham como pressuposto a possibilidade de manter um nível de aceleração independente 

da velocidade do veículo, ignoravam a existência de diferentes limites de velocidade e eram válidos 

apenas em perfis de via em patamar (Asnis, et al., 1985). A evolução dos modelos foi incorporando um 

maior realismo na descrição do problema, introduzindo-se restrições à força de tracção e frenagem, 

tornando-as dependentes da velocidade e limitando o número de controlos possível (utilizando 

controlos discretos em vez de contínuos) (Howlett, 1996), contemplando variações nos limites de 

velocidade e perfis de via variáveis (Howlett & Cheng, 1997), (Howlett, et al., 2009), (Golovitcher & Liu, 

2003). 

Os resultados colectivos permitiram extrair algumas conclusões firmes, sendo a mais notória o facto da 

sequência óptima de controlos consistir em apenas quatro fases (Albrecht, et al., 2013): força de tracção 

máxima, manutenção de velocidade, deriva e frenagem máxima de serviço (em comboios dotados de 

frenagem regenerativa, esta pode ser uma fase adicional da condução). Está também aceite que a fase 

de manutenção de velocidade é cumprida sempre à mesma velocidade, desde que seja inferior aos 

limites dos diferentes troços, podendo ser interrompida por fases de tracção, deriva e frenagem na 

abordagem a variações nos limites de velocidade e no perfil de via. Todavia, o problema de encontrar 

os pontos óptimos onde se deve interromper a fase de manutenção de velocidade, continua a ser 

desafiante teórica e computacionalmente (Albrecht, et al., 2013). 

4.3 Modelo de energia mecânica 

O problema original do controlo energeticamente eficiente de um comboio foi formulado como um 

problema de controlo óptimo, considerando a aceleração aplicada como a variável de controlo, sendo 



 

o custo de um percurso medido como a energia mecânica necessária para realizar a viagem (Howlett & 

Pudney, 1995).  

Este problema de optimização pode formalizar-se da seguinte forma (Hansen & Pachl, 2008): 

 min 𝐽 = ∫ 𝑚
𝑢 + |𝑢|

2
𝑢𝑏𝑥2𝑑𝑡

𝑇

0

 (4.50) 

onde x2 representa a velocidade, ub é o valor absoluto da aceleração máxima de frenagem e m a massa 

do veículo. Ao minimizar este integral, está-se a minimizar a energia cinética que é fornecida ao veículo 

de forma a realizar o trajecto num determinado tempo concedido. A variável u é a variável de controlo. 

A variável de controlo será a variável cujo valor será optimizado durante o trajecto, correspondendo na 

prática ao comando que o maquinista deve efectuar ao longo do percurso.  

A primeira restrição a impor neste problema de optimização é referente à variável de controlo, u: 

 
−1 ≤ 𝑢 ≤

𝑢𝑚𝑎𝑥

𝑢𝑏

 (4.51) 

onde umax representa a aceleração máxima de tracção. Assim, este modelo assume que o maquinista 

pode variar o controlo do comboio, u, durante a viagem entre o valor -1 e o valor da razão entre as 

acelerações máximas de tracção e frenagem. O controlo, ou comando, efectuado pelo maquinista pode 

ser traduzido, na prática, pela movimentação de uma alavanca de comando que evolui entre estes dois 

valores referidos que representam a razão de aceleração do comboio em relação à aceleração máxima 

de frenagem. Esta movimentação da alavanca de comando (o comando ou controlo efectuado pelo 

maquinista) vai provocar uma aceleração do comboio que variará entre a aceleração máxima de 

frenagem (com a alavanca de comando na posição -1) e a aceleração máxima de tracção (com a alavanca 

de comando na posição máxima). Note-se que em fases de deriva e frenagem, u é igual ou inferior a 

zero e por tal não há consumo energético associado a estas fases, de acordo com a expressão (4.50). 

As seguintes restrições referem-se às variáveis de estado, x1 representando a posição e x2 a velocidade:  

 
𝑑𝑥1

𝑑𝑡
= 𝑥2 (4.52) 

 
𝑑𝑥2

𝑑𝑡
= (𝑢𝑢𝑏 − 𝑟(𝑥2) − 𝑖𝑔) (4.53) 

com r(x2) sendo a resistência ao avanço, dependente da velocidade, i é o declive da via e g a aceleração 

da gravidade. As restrições: 

 𝑥1(0) = 0 , 𝑥2(0) = 0 , 𝑥1(𝑇) = 𝐿 , 𝑥2(𝑇) = 0 (4.54) 



 

são impostas como condições de fronteira de posição e velocidade nas estações de partida e chegada. 

Este problema de optimização, consistindo num caso de aceleração de tracção uniforme numa via com 

perfil constante, pode ser resolvido recorrendo à teoria do controlo óptimo, tendo sido demonstrado 

inicialmente por (Milroy, 1980), que assumiu que a aceleração aplicada era a variável de controlo e o 

custo associado a uma dada estratégia seria a energia cinética consumida pelo veículo ferroviário. 

Milroy, em (Milroy, 1980), concluiu que a forma geral de controlo óptimo de um comboio consistia numa 

sequência de três fases: 

 aceleração com a força de tracção máxima permitida pelo material; 

 deriva; 

 frenagem com esforço máximo. 

Desde essa altura, formulações similares foram consideradas por diversos autores com o objectivo de 

justificar matematicamente as estratégias óptimas de condução, concluindo-se que, em certos 

percursos, poderá existir uma fase adicional às três referidas: a fase de manutenção de velocidade. Em 

(Howlett, 1990) demonstra-se que a estratégia óptima de condução deve consistir: 

 numa fase de aceleração, iniciando-se com a aceleração máxima possível, reduzindo 

gradualmente até ao valor da resistência ao avanço a uma velocidade v0 tal que a estratégia seja 

exequível (cumprindo as restrições de tempo e distância de viagem); 

 numa fase de manutenção de velocidade, na qual a aceleração aplicada deve ser idêntica à 

aceleração da resistência ao avanço; 

 numa fase de deriva, onde a aceleração deve ser reduzida até zero; 

 numa fase final de frenagem, sempre com o valor máximo de aceleração permitida. 

Assim, a estratégia óptima envolveria níveis constantes de aceleração aplicada, tendo cada nível valores 

de aceleração inferiores aos do seu antecessor, alterando-se à medida que o declive da função de custo 

se altera. Esta função de custo é introduzida de forma a modelar a eficiência da cadeia de tracção. Ao 

assumir um rendimento constante, a função de custo assume a forma mais simples: 

 𝑝(𝑢) = {
0,   𝑢 < 0
𝑢,   𝑢 ≥ 0

 (4.55) 

No entanto, o modelo de energia mecânica assenta num pressuposto que não é totalmente coincidente 

com a realidade: assume que é possível aplicar um nível constante de aceleração independentemente 

da velocidade do comboio. Na realidade, o maquinista apenas controla a potência aplicada aos rodados, 

sucedendo que a aceleração de tracção decresce à medida que a velocidade do comboio aumenta.  



 

Na utilização deste modelo, de forma a obter-se perfis de velocidade realistas para a aceleração inicial, 

será necessário prejudicar o realismo das acelerações a velocidades mais elevadas e vice-versa. Para 

ultrapassar este problema, em (Benjamin, et al., 1989) desenvolveu-se um modelo de consumo de 

combustível para minimização do consumo energético, inicialmente elaborado com vista à aplicação em 

operações de longo curso. 

4.4 Modelo de consumo de combustível 

Observando as características de tracção de um comboio, seja diesel ou eléctrico, o comando efectuado 

pelo maquinista a nível da tracção consiste efectivamente no controlo de fornecimento de energia aos 

motores. Para cada nível de controlo é fornecida uma taxa constante de energia eléctrica ou combustível 

e a força de tracção correspondente é dependente da energia fornecida em cada nível. Como se pode 

verificar na Figura 4.5, para um dado nível de controlo, o esforço de tracção é inversamente proporcional 

à velocidade, sendo a potência fornecida aos motores praticamente constante. Desta forma, é razoável 

assumir-se uma aproximação linear entre a taxa de fornecimento de combustível e a potência gerada 

pelos motores (Figura 4.6), embora a curva que relaciona estes dois parâmetros seja, na prática, 

ligeiramente convexa. Esta curva assume frequentemente a forma convexa devido ao maior rendimento 

dos motores, particularmente dos motores diesel, a cargas elevadas. 

 
Figura 4.5 – Curvas de esforço de tracção de uma locomotiva diesel-eléctrica (GM JT26C-2SS) 

Fonte: (Howlett & Pudney, 1995) 

 



 

 
Figura 4.6 – Consumo de combustível em função da potência debitada pela locomotiva diesel-eléctrica GM JT26C-

2SS. Fonte: (Howlett & Pudney, 1995) 

 

4.4.1 Modelação dos controlos 

No caso de uma unidade motora com controlo de tracção por pontos discretos, como o caso 

apresentado na Figura 4.5, a posição do mecanismo de controlo pode ser representada por um número 

inteiro, j, determinando este número um fornecimento de combustível constante. Assume-se também 

que o fornecimento de combustível, fj, é superior a zero para j>0 e que fj=0 para j≤0. Assim, o consumo 

de combustível é considerado nulo durante as fases de deriva e frenagem. 

4.4.2 Equações de movimento 

As equações de movimento podem ser formuladas usando o tempo como variável independente ou 

com a posição como variável independente. 

As equações de movimento serão: 

 𝑥′(𝑡) = 𝑣(𝑡) (4.56) 

e 

 𝑣′(𝑡) =
𝐻𝑓𝑗

𝑣(𝑡)
+ 𝐾𝑗 − 𝑟[𝑣(𝑡)] + 𝑔[𝑥(𝑡)] (4.57) 

onde j=j(t) representa o nível do controlo, fj é a taxa de fornecimento de combustível, H é uma constante 

que relaciona a potência debitada com o fornecimento de combustível e Kj≤0 é a aceleração de 

frenagem. Assume-se ainda que a resistência ao avanço r(v) é estritamente crescente e r(0)>0. Usando 

a fórmula de Davis (equação (2.31)) para a resistência ao avanço, esta condição é verificada. 

O custo da viagem é o consumo total de combustível, representado por: 



 

 𝐽 = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

 (4.58) 

onde f(t)=fj(t) é a taxa de fornecimento de combustível para um dado nível de controlo e T é o tempo 

total de viagem. As mesmas equações expressas em ordem à posição são: 

 𝑡′(𝑥) =
1

𝑣(𝑥)
 (4.59) 

e 

 𝑣(𝑥)𝑣′(𝑥) =
𝐻𝑓𝑗

𝑣(𝑥)
+ 𝐾𝑗 − 𝑟[𝑣(𝑥)] + 𝑔(𝑥) (4.60) 

e o consumo total é dado por: 

 𝐽 = ∫ 𝑓(𝑥) 𝑣(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0

 (4.61) 

onde L é a distância total de viagem. 

Todas estas equações de movimento podem ser directamente aplicáveis a um comboio representado 

por um ponto coincidente com o seu centro de massa. 

4.4.3 Estratégias de tipo óptimo e velocidades críticas 

Ao usar o modelo de consumo de combustível na formulação do problema do controlo de um comboio, 

não existe uma estratégia óptima e exequível que minimize o consumo de combustível. Isto deve-se à 

introdução dos controlos discretos no modelo, que fazem com que, de um modo geral, a estratégia 

óptima não seja exequível. Por exemplo, num comboio com pontos de força discretos, para manter uma 

força de tracção que corresponda exactamente à força necessária para manter a velocidade óptima na 

fase de manutenção de velocidade, é necessário alternar entre dois pontos de força periodicamente. 

Existem várias combinações possíveis de pontos de força para se alternarem bem como diferentes 

períodos entre alternativas. Assim, existem apenas, para uma dada sequência predefinida de controlos, 

tempos óptimos para a alteração dos controlos, definindo uma estratégia de tipo óptimo. Esta estratégia 

é a que minimiza o consumo de combustível para uma dada sequência, sendo definida por duas 

velocidades críticas (Howlett & Pudney, 1995). 

Para ilustrar a essência do problema, considere-se um comboio com apenas três níveis de controlo: força 

de tracção máxima, força cortada (deriva) e frenagem máxima de serviço. Para realizar uma viagem entre 

duas estações é necessário iniciar obrigatoriamente a estratégia com uma fase de aceleração, podendo-

se seguir uma fase onde se mantém a velocidade máxima admissível, conseguida através de fases de 



 

aceleração e deriva. A estratégia de condução deve finalizar com uma fase de deriva e frenagem, embora 

alguma destas duas fases possa quase não existir ou haver alguma alternância entre as duas (por 

exemplo, numa frenagem por patamares). 

Nesta situação, o maquinista pode tomar decisões de dois tipos: o número de fases a adoptar, entre os 

três controlos possíveis, e a altura em que alterna entre cada um. A natureza do problema não se altera 

ao ser possível optar por uma maior variedade de controlos discretos: o maquinista irá decidir, em 

primeiro lugar, qual a sequência de controlos e em seguida o momento em que altera o controlo. Numa 

estratégia de tipo óptimo, estas decisões deverão ser tomadas de forma a que o consumo de 

combustível seja minimizado.  

As deduções apresentadas em (Howlett & Pudney, 1995) a partir deste modelo resultam num algoritmo 

prático de construção da estratégia de condução energeticamente eficiente. A estratégia de tipo óptimo 

depende de dois parâmetros, λ e µ, onde λ representa o número de pares tracção-deriva, para 

manutenção da velocidade máxima que se deve atingir na viagem, e µ representa o valor dessa 

velocidade máxima. Estes parâmetros acabam por determinar os pontos, no tempo e espaço, onde se 

deve alterar o regime de condução e consequentemente, determinam a distância percorrida e o tempo 

total de viagem. Os pontos de mudança de regime são determinados através da resolução numérica 

das equações de movimento referidas na secção 4.1.2, tendo em consideração a relação entre a 

velocidade máxima óptima, Z, e a velocidade de início de frenagem, U. 

 𝑈 = 𝑍 −
𝜑(𝑍)

𝜑′(𝑍)
    , 𝜑(𝑣) =

𝑟(𝑣)

𝜃(𝑣)
 (4.62) 

As velocidades Z e U são as chamadas velocidades críticas, que têm de ser ajustadas de forma a cumprir 

as restrições de tempo e distância de viagem. 

Assumindo um rendimento constante da cadeia de tracção em toda a gama de velocidades, está 

implícito que, para uma dada potência consumida pelo motor, a força de tracção será inversamente 

proporcional à velocidade. Neste caso, a função θ(v), que relaciona a potência consumida com a força 

de tracção, será: 

 𝜃(𝑣) =
1

𝑣
 (4.63) 

Este é um modelo mais geral, que substitui a relação entre a potência e a aceleração, na equação (4.57), 

não obrigando a considerar um rendimento perfeito da cadeia de tracção: 

 𝑣′(𝑡) = 𝑝(𝑓)𝜃(𝑣) + 𝐾𝑗 − 𝑟[𝑣(𝑡)] + 𝑔[𝑥(𝑡)] (4.64) 



 

4.4.3.1 Aplicação do modelo de consumo de combustível 

Para se compreender a solução deste modelo, considere-se o problema da optimização do consumo 

energético num percurso de 10 km, com via em patamar, com um tempo concedido de 10 minutos e 

recorrendo a material motor com as características da UTD 592. Como já referido, existem infinitas 

estratégias de condução que permitem percorrer o trajecto considerado em precisamente 10 minutos. 

No entanto, para garantir um consumo energético mínimo neste trajecto, a solução do modelo é 

garantida ao calcular uma estratégia de condução que cumpra simultaneamente as duas condições 

seguintes: 

1. Utilizar uma sequência de regimes de condução composta por Aceleração com esforço máximo 

de tracção, Manutenção de velocidade, Deriva e Frenagem; 

2. Garantir um perfil de velocidades que cumpra a relação entre a velocidade máxima, Z, e a 

velocidade de início de frenagem, U, dada pela equação (4.62). 

Aplicando apenas a primeira condição continuam a existir, teoricamente, infinitas estratégias exequíveis 

(que permitem percorrer o trajecto no tempo estipulado de 10 minutos). Na Figura 4.7 ilustram-se perfis 

de velocidade de algumas destas estratégias que apenas diferem na velocidade máxima atingida, Z, e 

velocidade de início de frenagem, U. 

 
Figura 4.7 – Algumas estratégias exequíveis, para o mesmo trajecto e tempo de percurso, cumprindo a sequência 

óptima de regimes de condução 

 

Na Figura 4.8 apresenta-se a variação do consumo energético, em função da velocidade máxima 

atingida, Z, das estratégias de condução exequíveis para o percurso considerado.  



 

 
Figura 4.8 – Variação do consumo energético em função da velocidade Z para as estratégias exequíveis da Figura 4.7 

 

Verifica-se que, tal como no caso de movimento uniforme apresentado na Figura 4.2, existe um ponto 

mínimo na curva de consumo energético ao qual corresponde uma velocidade máxima atingida. A essa 

velocidade máxima corresponderá uma velocidade de frenagem, U, tal que permita percorrer a distância 

do trajecto em precisamente 10 minutos. O ponto mínimo dessa curva ocorre precisamente para a 

velocidade Z que obriga a que a velocidade U seja tal que se cumpra o tempo de percurso e que se 

relacione com Z através da expressão (4.62). Na Tabela 4.2 apresenta-se alguns consumos energéticos, 

associados ao trajecto considerado, em função da velocidade Z e da velocidade U necessária para 

garantir o tempo de percurso concedido. 

Tabela 4.2 – Consumo energético e relação entre Z e U óptimo e U necessário para a exequibilidade da estratégia 

 
  

A título de exemplo, considere-se a segunda linha da Tabela 4.2. Uma estratégia possível pode ser atingir 

a velocidade máxima de 65 km/h, mantendo essa velocidade até um ponto tal onde se inicia a deriva. 

Num outro ponto posterior iniciar-se-á a frenagem de forma a cumprir a distância de trajecto de 10 km 

e tempo de trajecto de 10 min. Neste caso, a velocidade U necessária será de 53,2 km/h.  



 

No entanto, a relação entre Z e U, dada pela equação (4.62), preconiza que para um Z de 65 km/h, U 

deverá ser de 36,6 km/h para a estratégia ser de consumo energético mínimo. Ao respeitar a condição 

Z=65 e U=36,6, tal origina um tempo de percurso de 11 minutos e 4 segundos para o trajecto de 10 km, 

sendo esta estratégia óptima para um tempo de percurso de 11 minutos e 4 segundos mas inviável para 

um tempo de trajecto de 10 minutos. 

No caso exemplificativo de um percurso de 10 km e um tempo concedido de 10 minutos, a estratégia 

óptima respeita um Z de 73 km/h e U de 42,5 km/h, velocidades estas que permitem percorrer 10 km 

em 10 min e respeitam a relação óptima entre as velocidades críticas dada pela equação (4.62). 

4.4.4 Abordagem a perfis de via inclinados 

A estratégia óptima na presença de perfis de via planos ou com suaves gradientes consiste nas quatro 

fases já referidas: aceleração, manutenção de velocidade, deriva e frenagem. Esta estratégia pode alterar-

se na presença de gradientes elevados durante a fase de manutenção de velocidade, pela 

impossibilidade de manter a velocidade pretendida (Vu, 2006). 

Supondo que a velocidade óptima na fase de manutenção de velocidade é V e se o comboio não 

consegue manter V numa secção de via com declive positivo, mesmo com a aplicação da potência 

máxima de tracção, diz-se que a secção de via é de rampa inclinada. Analogamente, numa secção com 

declive negativo, se o comboio ganha velocidade acima de V sem aplicação dos freios, está-se na 

presença de uma secção de via de pendente inclinada (Howlett, et al., 2009). Note-se que a classificação 

das várias secções como inclinadas tem a ver não só com o perfil de via mas também com a velocidade 

óptima de manutenção, V. Exemplificando, no caso da UTD 592, uma rampa característica de 15 

milésimas é inclinada para velocidades V superiores a 70km/h (velocidade de equilíbrio numa rampa de 

15 milésimas), não sendo inclinada para velocidades inferiores. No caso de uma pendente de 5 

milésimas, esta será inclinada para uma velocidade V inferior a 85km/h, casos onde será necessário 

recorrer à frenagem para manter a velocidade óptima V. 

Em (Vu, 2006) prova-se que existe uma abordagem óptima a perfis de via inclinados, consistindo numa 

fase de força máxima de tracção em rampas inclinadas ou numa fase de deriva, no caso de pendentes 

inclinadas. Estas fases, que interrompem o regime de manutenção de velocidade, iniciam-se antes da 

secção inclinada e terminam já depois desta. Para o cálculo do ponto onde se altera o regime de 

condução, é necessário calcular qual o par de velocidades óptimas no início e no fim da secção inclinada, 

que motiva a interrupção da estratégia original. Na Figura 4.9 ilustra-se um perfil de velocidades óptimo 

numa abordagem a uma pendente inclinada.  



 

 
Figura 4.9 – Exemplo de perfil de via com pendente inclinada e perfil de velocidades óptimo 

Fonte: (Vu, 2006) 

 

Neste caso, a estratégia de abordagem à pendente é óptima se as velocidades vb (no início da secção 

inclinada) e vc (no final dessa secção) respeitarem a condição: 

 𝑓(𝑣𝑏) = [𝜑(𝑣𝑏) − 𝛾0𝑣𝑏] 𝑀(𝑣𝑐) − [𝜑(𝑣𝑏) − 𝐿𝑉(𝑣𝑏)] [𝛾1 − 𝛾0] = 0 (4.65) 

com: 

 𝐿𝑉(𝑣𝑏) =  𝜑′(𝑉)(𝑣𝑏 − 𝑉) + 𝜑(𝑉) (4.66) 

e 

 𝜇(𝑣𝑐) = 𝑀(𝑣𝑐) =
[𝜑(𝑣𝑐) − 𝐿𝑉(𝑣𝑐)] [𝛾1 − 𝛾2]

𝜑(𝑣𝑐) − 𝛾2𝑣𝑐

 (4.67) 

 

 
Figura 4.10 – Exemplo de perfil de via com rampa inclinada e perfil de velocidades óptimo 

Fonte: (Vu, 2006) 

  

No caso de uma rampa inclinada, cujo perfil de velocidades exemplificativo se ilustra na Figura 4.10, a 

estratégia óptima requer que se verifique a condição: 



 

 𝑓(𝑣𝑏) = [𝑃 − 𝜑(𝑣𝑏) + 𝛾0𝑣𝑏] 𝑀(𝑣𝑐) − [𝜑(𝑣𝑏) − 𝐿𝑉(𝑣𝑏)] [𝛾0 − 𝛾1] = 0 (4.68) 

com: 

 𝐿𝑉(𝑣𝑏) =  𝜑′(𝑉)(𝑣𝑏 − 𝑉) + 𝜑(𝑉) (4.69) 

e 

 𝜇(𝑣𝑐) = 𝑀(𝑣𝑐) =
[𝜑(𝑣𝑐) − 𝐿𝑉(𝑣𝑐)] [𝛾2 − 𝛾1]

𝑃 − 𝜑(𝑣𝑐) + 𝛾2𝑣𝑐

 (4.70) 

Nas equações para cálculo das velocidades em rampas, a variável P representa a potência máxima de 

tracção por unidade de massa do comboio. 

4.4.5 Perfis de via com gradientes variáveis 

Também é demonstrado em (Howlett & Pudney, 1995) que, para secções de via de gradientes variáveis, 

desde que não sejam inclinadas, a estratégia óptima também consiste na sequência aceleração com o 

esforço máximo de tracção, seguida de manutenção de velocidade, deriva e frenagem máxima de 

serviço.  

O cálculo dos pontos de mudança de regime de condução têm a mesma estrutura que o cálculo para 

via em patamar, mas requerem processos iterativos mais complexos para a sua solução.  

4.4.6 Limites de velocidade 

Finalmente, a condução na presença de limites de velocidade restritivos (abaixo da velocidade óptima), 

também é abordada em (Howlett & Pudney, 1995). A estratégia consiste em entrar em regime de deriva 

de forma a cumprir o limite de velocidade imposto à passagem pela sinalização de início de limitação 

de velocidade. Caso seja necessário, na situação em que a limitação de velocidade é mais restritiva que 

a velocidade de início de frenagem, deve recorrer-se à frenagem, a partir deste ponto, para cumprir a 

limitação. Ultrapassando a limitação de velocidade, a velocidade óptima deve ser atingida tão 

rapidamente quanto possível, optando por um regime de aceleração com esforço máximo de tracção. 

 

  



 

5 Modelo de cálculo das estratégias eficientes de condução 

Nesta secção descreve-se os algoritmos construídos para a implementação informática do sistema de 

cálculo das estratégias de tipo óptimo, introduzidas na secção 4.2. O modelo construído calcula o perfil 

de velocidades teórico, ao longo do tempo e do espaço, que deverá ser seguido de forma a minimizar 

o consumo energético. 

Ao longo desta secção, exemplifica-se o algoritmo implementado no modelo recorrendo à construção 

de um perfil de velocidades energeticamente eficiente, num percurso teórico entre as estações de 

Pocinho e Freixo de Numão.  

5.1 Estratégia base 

De forma a calcular a estratégia base de tipo óptimo base entre dois pontos, terá de se calcular uma 

marcha teórica composta pelas fases: 

 Aceleração à força máxima – A  

 Manutenção de velocidade – M  

 Deriva (Força de tracção nula) – D  

 Frenagem máxima de serviço – F 

Estes cálculos têm de assentar na construção prévia de um perfil da infra-estrutura entre os dois pontos, 

que influencia as resistências ao avanço, e de um perfil de velocidades máximas admissíveis, 

condicionando as velocidades críticas da viagem. 

5.2 Construção do perfil de via 

Os dados de perfil de infra-estrutura utilizados neste trabalho consistem no perfil compensado da via e 

velocidades máximas admissíveis em cada troço singular (com as mesmas características) da linha do 

Douro. Na Figura 5.1 e Figura 5.2 apresenta-se excertos exemplificativos das tabelas utilizadas para a 

construção do perfil de via entre os dois pontos de cálculo da estratégia. 

 
Figura 5.1 – Excerto da tabela de dados da infra-estrutura 

 



 

 
Figura 5.2 – Excerto da tabela de velocidades máximas 

 

Ao seleccionar todos os pontos, entre os pontos inicial e final da viagem, onde se alteram as velocidades 

máximas e as características da infra-estrutura, obtém-se a tabela que serve de base à simulação da 

marcha teórica de tipo óptimo.  

 
Figura 5.3 – Excerto da tabela de construção da estratégia de tipo óptimo 

 

5.3 Condições de fronteira 

Após a construção da tabela de perfis de via, é necessário marcar os pontos onde se conhecem as 

condições de fronteira de posição e velocidade. 

Estes pontos serão, além dos PK de início e fim de viagem onde se impõem as velocidades a cumprir 

nesses locais, os pontos associados a limitações de velocidade (LV). Exemplificando, no ponto de início 

da LV sabe-se que a velocidade a cumprir terá de coincidir com a velocidade Z desse troço e no ponto 

onde termina a LV, essa velocidade será também Z. Desta forma, no ponto inicial da LV, ter-se-á um 

ponto a partir do qual se calculará (em direcção ao ponto de início de viagem) um perfil de frenagem 

e/ou deriva e, no ponto final da LV, ter-se-á um ponto a partir do qual se calculará (em direcção ao 

ponto final da viagem) um perfil de aceleração. 

5.4 Cálculo das velocidades críticas 

A estratégia a construir baseia-se fundamentalmente nas duas velocidades críticas apresentadas na 

secção 4.2, Z e U. O ajuste destas velocidades no sistema desenvolvido é feito de forma iterativa, 

iniciando-se com um Z (velocidade máxima) superior à velocidade média necessária para cumprimento 

das restrições de distância e tempo de viagem no início do cálculo da estratégia. 

A relação de Z com U (velocidade de frenagem) é feita através da expressão (4.62), que garante que a 

estratégia é de tipo óptimo para uma sequência de regimes predefinidos. 



 

Como Z não pode ultrapassar a velocidade máxima, existe um limite prático para esta variável, 

coincidente com o valor da TVM em qualquer troço. Ao elevar Z acima da TVM, apenas se modifica U. 

Assim, U é sempre menor ou igual a Z, mesmo em casos de limitação de velocidade mais restritiva que 

o valor de U original, calculado pela expressão (4.62). 

5.5 Cálculo da marcha teórica 

Para o cálculo da marcha teórica, é necessário aplicar as equações introduzidas na secção 4.1 para o 

cálculo das velocidades, distâncias percorridas e tempos de percurso. Dependendo da fase da condução 

(aceleração manutenção de velocidade, deriva e frenagem), as equações a utilizar serão diferentes, dado 

que em cada fase, a dinâmica do sistema pode ser modelada pelo método do movimento 

uniformemente acelerado ou pelo método do movimento não-uniforme. 

Dado que se conhece apenas as distâncias a percorrer (comprimento dos diferentes sub-troços desde 

o ponto inicial até ao ponto final), é necessário calcular o perfil de velocidades e o seu tempo de percurso 

associado em cada sub-troço. A marcha teórica, consistindo na junção do perfil de velocidades em cada 

sub-troço, é exequível se o seu tempo total de percurso coincidir com o tempo concedido da folha 

horária.  

Na prática, num cenário de utilização do sistema, a marcha teórica de tipo óptimo é exequível se o seu 

tempo de percurso permitir cumprir a hora de chegada à estação seguinte prevista no horário, sendo 

dependente de eventuais atrasos ou adiantamentos do comboio. 

5.5.1 Fase de frenagem 

Normalmente, o ponto final de cálculo da marcha coincidirá com o PK de uma estação na qual se deverá 

cumprir a velocidade zero no instante de tempo constante no horário estabelecido. Neste caso em 

concreto, de forma a obter a trajectória de frenagem, é necessário calcular o perfil de velocidades desde 

a estação (velocidade zero) até um ponto tal onde a velocidade crítica de frenagem, U, é atingida. Desta 

forma, o cálculo do perfil da frenagem é mais simples de efectuar partindo de um ponto a jusante, onde 

se conhece a condição de fronteira de velocidade e posição até ao ponto onde se conhece a velocidade 

a atingir (no caso da frenagem, a velocidade U). 

Também no caso de uma limitação de velocidade (LV) muito restritiva, abaixo do valor de U da secção 

precedente, necessita da aplicação de uma frenagem de serviço desde a velocidade U até à velocidade 

da limitação (Z da secção da limitação de velocidade). Também neste caso é mais simples efectuar o 

cálculo desde o ponto de início de LV até ao ponto onde a velocidade U é atingida. 

 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚, 𝑣𝑘+1 < 𝑈𝑘 (5.1) 



 

Sendo o ponto k+1 o ponto onde se conhecem as condições de fronteira de velocidade e posição, a 

trajectória entre o ponto k e o ponto k+1 será uma trajectória de frenagem se a velocidade em k+1 é 

inferior à velocidade U em k. A fase de frenagem terminará no ponto onde se respeite a condição (5.2): 

 𝑓𝑖𝑚 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚, 𝑣𝑘+1 ≥ 𝑈𝑘 (5.2) 

No algoritmo de cálculo, o valor da aceleração de frenagem considerado para o caso da unidade UTD 

592 é de 0,50 m/s2. Este valor, algo conservador face ao esforço máximo de frenagem, pretende 

simplificar o modelo de frenagem “por patamares” adoptada na prática pelos maquinistas (Mendes, 

2009), transformando-a no valor médio de 0,50 m/s2. Assim, a fase de frenagem é modelada através do 

movimento uniforme de um veículo. O cálculo da distância percorrida em frenagem, bem como o tempo 

de percurso em frenagem, será dado pelas expressões (5.3) e (5.4), respectivamente, com af=0,50. 

 ∆𝑥𝑓 =
𝑈𝑘

2 − 𝑣𝑘+1
2

2 𝑎𝑓

 (5.3) 

 ∆𝑡𝑓 =
𝑈𝑘 − 𝑣𝑘+1

𝑎𝑓

 (5.4) 

5.5.2 Fase de deriva 

No modelo de marcha teórica de tipo óptimo, a fase de deriva é a fase que imediatamente antecede a 

fase de frenagem, consistindo na transição, em regime de força cortada, da velocidade Z (onde termina 

a fase de aceleração e decorre a fase de manutenção de velocidade) para a velocidade U (onde se inicia 

a frenagem). Assim, sempre que as velocidades U e Z não coincidam, após o cálculo da trajectória de 

frenagem é calculada a fase de deriva. 

 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎, 𝑈𝑘 < 𝑣𝑘+1 < 𝑍𝑘 (5.5) 

Sendo o ponto k+1 o ponto onde já se conhecem as condições de fronteira de velocidade e posição, a 

trajectória entre o ponto k e o ponto k+1 será uma trajectória de deriva se a velocidade em k+1 é 

superior à velocidade U e inferior à velocidade Z em k. 

A fase de deriva terminará onde se atinge a condição (5.6): 

 𝑓𝑖𝑚 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎, 𝑣𝑘+1 ≥ 𝑍𝑘 (5.6) 

Poderá suceder, durante o cálculo desta fase, que a velocidade Z não seja atingida devido a um perfil 

de via descendente. Neste caso, o algoritmo calcula um perfil de deriva desde o ponto onde a pendente 

se inicia até ao ponto onde a frenagem se deve iniciar de forma a cumprir a condição de fronteira de 



 

deriva e frenagem a jusante. Numa situação deste tipo, a velocidade U do troço não é respeitada como 

velocidade de início de frenagem. 

A obtenção das velocidades e tempos de viagem nos diferentes troços percorridos na fase de deriva 

(com características homogéneas de perfil compensado) terá de ser feita recorrendo ao modelo de 

movimento não-uniforme, conforme verificado na secção 4.1.2. A distância percorrida em cada sub-

troço e o tempo de percurso associado serão dados pelas expressões: 

 ∆𝑥 = ∫
𝑣

−(6,480 × 10−5 𝑣2 + 3,924 × 10−5 𝑣 + 1,145 × 10−2) − 𝑖/100
 𝑑𝑣

𝑣𝑘+1

𝑣𝑖

 (5.7) 

 ∆𝑡 = ∫
1

−(6,480 × 10−5 𝑣2 + 3,924 × 10−5 𝑣 + 1,145 × 10−2) − 𝑖/100

𝑣𝑘+1

𝑣𝑖

 𝑑𝑣 (5.8) 

Na Figura 5.4 apresenta-se o cálculo do perfil de velocidades das fases de deriva e frenagem 

exemplificativo de uma marcha de tipo óptimo entre Pocinho e Freixo de Numão. 

 
Figura 5.4 – Cálculo de perfil de frenagem e deriva teórico  

 

5.5.3 Fase de aceleração 

A fase de aceleração inicia-se normalmente no início da viagem e em todos os pontos onde a velocidade 

num dado troço é inferior à velocidade Z desse mesmo troço. 

 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜, 𝑣𝑘 < 𝑍𝑘 (5.9) 

O critério para terminar a fase de aceleração será o alcance ou ultrapassagem (no caso onde se inicia 

uma LV) da velocidade Z. 



 

 𝑓𝑖𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜, 𝑣𝑘 ≥ 𝑍𝑘 (5.10) 

O algoritmo calcula a velocidade em cada ponto limite de um sub-troço e o tempo de percurso 

recorrendo ao modelo de movimento não uniforme, tal como no caso da fase de deriva. 

Este cálculo é feito através das expressões seguintes: 

 ∆𝑥 = ∫
𝑣

𝑎𝑡(𝑣)
 𝑑𝑣

𝑣𝑓

𝑣𝑘

 (5.11) 

 ∆𝑡 = ∫
1

𝑎𝑡(𝑣)
 𝑑𝑣

𝑣𝑓

𝑣𝑘

 (5.12) 

Nas expressões anteriores, a aceleração será dada por: 

 𝑎𝑡 = 7,5168 × 10−4 𝑣2  −  4,1090 × 10−2 𝑣 +  7,0000 × 10−1 − 𝑖/100   [0 ≤ 𝑣 ≤ 20,8] (5.13) 

𝑎𝑡 = −2,5920 × 10−4 𝑣2 +  1,2503 × 10−2 𝑣 −  1,4720 × 10−3 − 𝑖/100   [20,8 <  𝑣 ≤ 33,3] (5.14) 

Apresenta-se, na Figura 5.5, o cálculo do perfil de velocidades da fase de aceleração para o exemplo da 

marcha de tipo óptimo considerada na secção anterior. 

 
Figura 5.5 – Cálculo de perfil de aceleração teórico  

 

5.5.4 Fase de manutenção de velocidade 

O perfil de manutenção de velocidade é calculado a partir dos pontos onde a velocidade Z é atingida, 

até se verificar: 



 

 𝑓𝑖𝑚 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜, 𝑣𝑘 ≠ 𝑍𝑘 (5.15) 

Desta forma, a fase de manutenção termina ao atingir-se uma secção com Z diferente da velocidade de 

manutenção. Esta fase também terminará ao atingir-se qualquer um dos pontos limite da viagem (ponto 

inicial ou final). 

A velocidade durante esta fase é constante pelo que o tempo de viagem é a distância dividida pela 

velocidade Z. 

5.5.5 Perfil teórico base 

O perfil de velocidades da marcha teórica é obtido a partir da intersecção dos perfis de velocidades 

calculadas nas fases anteriores. 

Para exemplificar o funcionamento do algoritmo no cálculo final, considere-se a Figura 5.6. Entre o PK 

170,600 e o PK 169,700 (ponto onde se considerou uma limitação de velocidade a 30 km/h, que se 

estende até ao PK 169,600), os perfis de velocidade correspondentes ao perfil final são o perfil de 

aceleração desde o PK 170,600 até sensivelmente ao PK 169,950 (onde os perfis de aceleração e 

frenagem+deriva se cruzam) e o perfil de frenagem+deriva desde o PK 169,950 até ao PK 169,700. Entre 

o PK 169,600 e o PK 162,950 (PK final), o perfil final será composto pelo perfil da fase de aceleração 

entre o PK 169,600 e o 168,700, seguindo-se o da fase de manutenção de velocidade até sensivelmente 

ao PK 165,300 e o da fase de deriva e frenagem desde esse ponto até final do percurso. 

 
Figura 5.6 – Obtenção do perfil teórico final a partir dos perfis das várias fases 

 

Neste exemplo de viagem, entre Pocinho e Freixo de Numão, o perfil resultante é o apresentado na 

Figura 5.7, resultando num tempo de viagem de 510 segundos (8 minutos e 30 segundos).  



 

 
Figura 5.7 – Perfil de velocidades da marcha teórica base 

 

Neste exemplo, a velocidade Z iterada, de forma a cumprir o tempo de viagem estipulado (8 minutos e 

meio, o que equivale a 510 segundos), foi de 106 km/h. Naturalmente, dado que a velocidade máxima 

permitida no percurso exemplificado nunca poderá exceder os 80 km/h, a velocidade Z também está 

sempre abaixo desse patamar. Ao elevar Z acima da TVM, nas várias iterações, apenas se está a modificar 

a velocidade óptima de frenagem, U, de forma que o tempo previsto de viagem seja cumprido. No caso 

limite, onde U coincide com Z em todo o percurso, estar-se-á em situação de marcha tensa. Mesmo 

neste caso, a marcha calculada continua a ser de tipo óptimo, permitindo o menor consumo energético 

dentro do tempo estabelecido (tempo mínimo de percurso, no caso da marcha tensa) e velocidades 

máximas autorizadas. 

5.5.6 Abordagem a rampas e pendentes 

Nos cálculos das diversas fases, efectuados nos pontos anteriores, apenas se considerou o efeito das 

rampas e pendentes durante as fases de aceleração, deriva e frenagem.  

No entanto, durante a fase de manutenção de velocidade, a presença de rampas e pendentes inclinadas 

pode originar: 

 desvios à velocidade óptima, Z, devido a potência insuficiente do material para manter a 

velocidade numa rampa inclinada. Esta redução não-intencional de velocidade pode 

comprometer a eficiência da estratégia, conforme referido na secção 4.4.3.1, se a transição para 

uma fase de aceleração à força de tracção máxima, antes da rampa, não for efectuada no ponto 

correcto; 

 dissipação de energia em excesso, pelo recurso ao freio para manter a velocidade óptima. 

Conforme referido na secção 4.4.3.1, existirá um ponto óptimo, antes da pendente, onde se deve 



 

optar por uma fase de deriva de forma a reduzir ou eliminar a necessidade de frenagens 

posteriores.  

No caso da marcha exemplificada nas secções anteriores, a introdução do perfil óptimo de abordagem 

à única pendente inclinada do percurso, durante a fase de manutenção de velocidade (declive de 15 

milésimas, entre os PK 168,875 e 166,960, a serem percorridos a uma velocidade constante de 80km/h), 

traz um problema adicional: os limites do perfil de abordagem à pendente, para um Zp de 80km/h, 

ultrapassam a fase de manutenção de velocidade do perfil base, iniciando-se antes da fase de 

manutenção de velocidade e terminando já durante a fase de deriva. Na Figura 5.8 mostra-se o perfil 

base, com Z limitado a 80 km/h, e o perfil óptimo de abordagem à pendente, com Zp de 80km/h, onde 

se ilustra este problema. 

 
Figura 5.8 – Perfil de velocidades base, perfis óptimos de abordagem à pendente e perfil óptimo final 

 

Neste tipo de casos, o perfil final com menor consumo energético é obtido pela junção do perfil base 

com o perfil de abordagem à pendente com um Zp inferior à velocidade Z do perfil base. A velocidade 

Zp terá de ser inferior a Z de forma que os dois perfis se intersectem na fase de deriva.  

Naturalmente, ao juntar os dois perfis, o tempo de viagem do perfil base vai-se modificar. Desta forma, 

ter-se-á de seguir um processo iterativo até que seja possível obter um perfil final que cumpra o tempo 

de percurso estipulado. Verifica-se que a velocidade Zp ideal acaba por tender para a média entre as 

velocidades Z e U do perfil final. Neste caso, esta velocidade cifra-se em sensivelmente 75 km/h, valor 

idêntico à média entre Z=80 e U=69,7 km/h. 



 

 
Figura 5.9 – Variação da energia consumida com a velocidade Zp 

 

5.5.7 Perfil final 

O perfil óptimo final é a intersecção de um perfil base de tipo óptimo com um perfil óptimo de 

abordagem à pendente, com um Zp tal que a velocidade máxima em deriva no final da pendente seja, 

no máximo, igual a Z e respeitando um Zp mínimo, igual à média das velocidades Z e U desse perfil final.  

O perfil final para o caso exemplificado é apresentado na Figura 5.10, tratando-se do perfil 

energeticamente eficiente para um percurso entre as estações de Pocinho e Freixo de Numão com um 

tempo de viagem de 510 segundos (8 minutos e meio). 

 
Figura 5.10 – Construção do perfil óptimo final a partir do perfil base e do perfil óptimo de abordagem à pendente 

  

Na Tabela 5.1 apresentam-se as acções a empreender pelo maquinista, em diversos pontos ao longo da 

viagem, para cumprir o perfil de velocidades calculado. 



 

Tabela 5.1 – Acções a empreender para cumprimento do perfil teórico exemplificado 

 
 

5.5.8 Cálculo dos pontos de mudança de regime de condução 

Para o cálculo computacional dos pontos limite das várias fases da marcha teórica, é necessário o cálculo 

das distâncias percorridas e tempos de percurso associados a um determinado regime de condução. 

Estes cálculos requerem a integração de expressões do tipo: 

 ∆𝑥 = ∫
𝑣

𝑎𝑣2 + 𝑏𝑣 + 𝑐
 𝑑𝑣

𝑣𝑓

𝑣𝑖

 (5.16) 

 ∆𝑡 = ∫
1

𝑎𝑣2 + 𝑏𝑣 + 𝑐
 𝑑𝑣

𝑣𝑓

𝑣𝑖

 (5.17) 

Escrevendo o denominador na forma 

 𝑎 [(𝑥 +
𝑏

2𝑎
)

2

−
∆

4𝑎
] ,     ∆= 𝑏2 − 4𝑎𝑐 (5.18) 

E calculando o valor do discriminante, Δ, e fazendo 𝑅 = √|∆|, o tempo necessário para evoluir da 

velocidade vi até vf será: 

 ∆< 0:     𝑡(𝑣) = [
2

𝑅
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

2𝑎𝑣 + 𝑏

𝑅
)]

𝑣𝑖

𝑣𝑓

 (5.19) 

 ∆= 0:     𝑡(𝑣) = [−
2

2𝑎𝑣 + 𝑏
]

𝑣𝑖

𝑣𝑓

 (5.20) 

 ∆< 0:     𝑡(𝑣) = [
1

𝑅
𝑙𝑛 (

2𝑎𝑣 + 𝑏 − 𝑅

2𝑎𝑣 + 𝑏 + 𝑅
)]

𝑣𝑖

𝑣𝑓

 (5.21) 

A distância percorrida no espaço de tempo necessário para passar de vi para vf é: 



 

 𝑥(𝑣) = [
1

2𝑎
𝑙𝑛(𝑎𝑣2 + 𝑏𝑣 + 𝑐)]

𝑣𝑖

𝑣𝑓

−
𝑏

2𝑎
𝑡(𝑣) (5.22) 

No entanto, como a distância a percorrer e a velocidade num dos extremos do sub-troço são as variáveis 

conhecidas, as duas incógnitas serão o tempo de percurso e a velocidade no extremo oposto do sub-

troço. Para tal, o algoritmo de cálculo resolve a equação da distância percorrida recorrendo ao método 

de Newton-Raphson.  

Assumindo que se conhece vi e L (comprimento do troço), necessita-se de calcular t e vf, sendo Δ<0: 

 

𝑥(𝑣) =
1

2𝑎
(𝑙𝑛(𝑎𝑣𝑓

2 + 𝑏𝑣𝑓 + 𝑐) − 𝑙𝑛(𝑎𝑣𝑖
2 + 𝑏𝑣𝑖 + 𝑐))

−
𝑏

𝑎𝑅
(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

2𝑎𝑣𝑓 + 𝑏

𝑅
) − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

2𝑎𝑣𝑖 + 𝑏

𝑅
)) 

(5.23) 

Arbitrando uma velocidade vf e calculando o valor da função x(v), a velocidade iterada, vf+1, tende a 

convergir para a velocidade que cumpre x(v)=L: 

 𝑣𝑓+1 = 𝑣𝑓 −
𝑥(𝑣𝑓) − 𝐿

𝑥′(𝑣𝑓)
 (5.24) 

A derivada da função x(vf) é a já conhecida expressão: 

 
𝑥′(𝑣𝑓) =

𝑣𝑓

𝑎𝑣𝑓
2 + 𝑏𝑣𝑓 + 𝑐

 (5.25) 

5.6 Arquitectura do algoritmo implementado no modelo 

A Figura 5.11 resume o algoritmo seguido pelo modelo de cálculo da estratégia eficiente de condução, 

referida ao longo desta secção: 

1. Estabelecimento dos pontos singulares para o percurso em questão; 

2. Arbítrio de uma velocidade Z; 

3. Cálculo da estratégia de condução para a velocidade arbitrada; 

4. Avaliação do tempo total de percurso; 

a. Caso o tempo de percurso coincida com o tempo disponível no horário (com uma 

tolerância de 10 segundos de atraso à chegada), a estratégia de condução é válida; 

b. Caso o tempo de percurso difira do tempo disponível no horário em mais que 10 

segundos, iterar uma nova velocidade Z e voltar ao passo 3. 



 

 
Figura 5.11 – Fluxograma do algoritmo de cálculo implementado no modelo  



 

6 Avaliação de potencial do Modelo de Condução Eficiente 

Nesta secção é feita a avaliação do potencial de poupança energética do modelo de condução 

desenvolvido. Esta análise foi feita através da comparação de estratégias reais de condução com as 

estratégias calculadas pelo modelo para percursos e tempos concedidos idênticos.  

A comparação entre os casos reais de condução e os calculados pelo modelo de condução 

energeticamente eficiente é feita recorrendo a um simulador de marcha, construído em ambiente Excel, 

com o intuito de modelar a marcha de um comboio e avaliar os consumos energéticos associados aos 

diferentes cenários. 

Para a obtenção dos resultados do potencial de poupança energética do modelo de condução eficiente, 

faz-se a estimativa de consumo energético de cada percurso real através do simulador de marcha 

elaborado, tendo em conta os dados recolhidos a bordo – marca horária, posição, velocidade e acção 

do maquinista. Seguidamente, estima-se o consumo energético, recorrendo ao mesmo simulador de 

marcha, de uma estratégia de condução calculada pelo modelo, respeitando as mesmas restrições de 

limitações de velocidade e tempos de percurso concedidos a que os casos reais foram sujeitos: 

 Caso o atraso à partida se deva a cruzamento de comboios, considerou-se a hora de partida 

verificada no caso real; 

 Caso o atraso à partida se deva a fluxos elevados de passageiros, considerou-se um tempo de 

paragem idêntico ao caso real. 

6.1 Simulador de marcha 

Para a replicação das marchas reais, medidas a bordo, e das marchas calculadas pelo modelo, elaborou-

se um simulador de marcha baseado na discretização do movimento dos comboios em períodos de um 

segundo. O simulador de marcha construído modela o perfil de velocidades de um comboio, baseado 

nas características da infra-estrutura onde este circula e nas características físicas e de tracção das 

unidades motoras modeladas. 

O método utilizado no simulador baseia-se na discretização do movimento dos comboios em períodos 

de um segundo. Desta forma, a cada segundo, dependendo do controlo efectuado pelo maquinista 

(qual o ponto de força ou o nível de frenagem seleccionado) e das características da infra-estrutura em 

que o comboio se encontra, é possível modelar a evolução da sua aceleração, velocidade e posição.  

 𝑎 = 𝑎(𝑣)𝑡𝑟𝑎𝑐çã𝑜/𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 + 𝑎(𝑣)𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑣𝑎𝑛ç𝑜 + 𝑎(𝑥)𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙  𝑣𝑖𝑎 (6.1) 



 

 𝑥𝑡+1 = 𝑥𝑡 + 𝑣𝑡∆𝑡 +
1

2
𝑎∆𝑡2 (6.2) 

 𝑣𝑡+1 = 𝑣𝑡 + 𝑎∆𝑡 (6.3) 

Os consumos energéticos teóricos modelados baseiam-se no cálculo da energia de tracção 

disponibilizada pela unidade motora em cada período discreto de tempo. 

 𝐸𝑡 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐çã𝑜𝑣𝑡∆𝑡 (6.4) 

Dado que a discretização do modelo foi feita em períodos de um segundo, Δt equivale a um segundo. 

As massas consideradas para os comboios equivalem à tara das unidades acrescidas de metade da carga 

normal. No caso da UTD 592, considera-se uma massa de 142 toneladas em todos os cálculos efectuados 

pelo simulador. 

O simulador de marcha está preparado para estimar os consumos de combustível, além do consumo 

energético teórico. Para tal, estimou-se um quadro de consumo horário de combustível, dependente do 

ponto de força seleccionado e da velocidade de circulação, a partir de dados de consumo específico dos 

motores de tracção fornecidos pelo fabricante das unidades. O consumo de combustível estimado 

dependerá do ponto de força seleccionado pelo maquinista (de zero a seis, no caso da UTD 592) e da 

velocidade a que a unidade circula (a velocidade de circulação influi na velocidade de rotação dos 

motores para o mesmo ponto de força, resultando em diferentes potências debitadas e diferentes 

consumos horários). Considerou-se que, no ponto de força “zero cheio”, os motores de tracção não 

consomem combustível, rodando exclusivamente devido ao binário transmitido pelos rodados. Na 

situação particular de circulação no ponto “zero cheio”, o consumo de combustível estimado refere-se 

apenas ao consumo do motor diesel auxiliar, considerado de 14 litros por hora (correspondente ao 

consumo a meia carga do motor auxiliar – 53 kW a 1500 rpm). 

 
Figura 6.1 – Excerto de marcha modelada no simulador construído 

 

O simulador de marcha desenvolvido é utilizado para modelar marchas teóricas, correspondentes às 

estratégias de condução óptimas, bem como para replicar marchas reais, recolhidas a bordo dos 

comboios. As estimativas de consumos energéticos associadas às marchas teóricas e reais são 

comparadas com o objectivo de se aferir do potencial de poupança energética em cada caso. 



 

6.1.1 Validação do ajustamento do simulador de marcha 

A validação do simulador de marcha construído, em termos do ajustamento da descrição da dinâmica 

do comboio face às situações reais foi feita comparando perfis de velocidades recolhidos a bordo, por 

GPS, e os perfis obtidos pelo modelo de simulação de marchas desenvolvido para o mesmo percurso e 

controlos efectuados pelo maquinista. 

Na Figura 6.2 e Figura 6.3, apresenta-se a comparação entre perfis de velocidades reais e perfis obtidos 

pelo modelo de simulação de marchas para um percurso de 4 km em regime de deriva e para um 

percurso de 4,5 km à força de tracção máxima, respectivamente.  

 
Figura 6.2 – Perfil de velocidades num percurso de 4 km em regime de deriva 

 

 
Figura 6.3 –  Perfil de velocidades num percurso de 4,5 km em regime de aceleração máxima 

 

Denota-se um ajustamento bastante satisfatório entre as velocidades medidas e modeladas pelo 

simulador, validando assim as curvas de tracção e resistência ao avanço do material motor, bem como 

as resistências devido ao perfil de via. Nas diferentes marchas recolhidas, o ajustamento obtido indicia 



 

que a influência de factores externos aos modelos desenvolvidos, como o vento, foi praticamente 

desprezável. 

6.2 Análise da marcha do comboio nº 865-07/2014 

Nesta secção apresenta-se a avaliação energética da marcha de um comboio inter-regional nº 865, 

acompanhado no mês de Julho de 2014, entre as estações de Ermesinde e Régua. 

Conforme se pode verificar na Tabela 6.1, o comboio partiu de Ermesinde com um pequeno atraso de 

49 segundos, tendo chegado a destino (Régua) com um atraso de cerca de 3 minutos. Este atraso foi 

motivado pelo atraso do comboio nº870 à chegada à estação da Rede, onde se efectuou cruzamento.  

Na marcha óptima modelada, considerou-se que as horas de partida nas estações de Caíde e da Rede 

são idênticas às horas de partida da marcha real acompanhada. As horas de partida nestas estações, 

ligeiramente atrasadas face ao horário, foram provocadas por factores externos à marcha acompanhada 

e por tal as estratégias óptimas calculadas contemplam esses atrasos. 

Tabela 6.1 – Horário estabelecido e cumprimento do mesmo na marcha real e óptima (marcha 865-07/2014) 

 
 

Nas figuras seguintes apresenta-se os perfis de velocidades da marcha real e da marcha de tipo óptimo. 

Analisando a Figura 6.4, denota-se um perfil de velocidades pouco constante, tanto na marcha real como 

na marcha óptima, motivado por dois factores principais: 

 Perfil de via acentuado e com variações elevadas (rampas e pendentes encadeadas); 

 Margem suplementar elevada (7,5 minutos num total de 26,5 minutos concedidos). 



 

 
Figura 6.4 – Perfis de velocidade das marchas real e óptima entre Ermesinde e Penafiel 

 

Estes dois factores conjugados tornam especialmente difícil a tarefa do maquinista, no que respeita a 

decidir eficientemente as acções a encetar e os pontos onde essas acções devem ser tomadas. Neste 

percurso, entre Ermesinde e Penafiel, fruto das margens de tempo elevadas, a estratégia óptima permite 

poupanças consideráveis de energia, cifrando-se acima dos 20% face à marcha real.  

Na Figura 6.5, ilustrando o percurso entre Penafiel e Marco de Canaveses, a condução óptima é feita em 

regime de marcha tensa até Livração de forma a assegurar o cumprimento do horário. Um atraso, 

mesmo que de pouca expressão, neste percurso, é praticamente impossível de ser recuperado.  

 
Figura 6.5 – Perfis de velocidade das marchas real e óptima entre Paredes e Marco de Canaveses 

 



 

A marcha real, por ter demorado cerca de um minuto a mais face à marcha óptima, consegue, neste 

percurso, atingir um consumo energético inferior à marcha óptima. No entanto, esta poupança 

energética da marcha real foi conseguida à custa da acumulação de um ligeiro atraso. Entre Livração e 

Marco de Canaveses, por ser possível conduzir em deriva devido à existência de margens de tempo, 

consegue-se atingir reduções de 20% nos consumos energéticos face à marcha real no mesmo percurso. 

No percurso entre Marco de Canaveses e Aregos, cujos perfis de velocidades são ilustrados na Figura 

6.6, a marcha tensa é a estratégia óptima até Mosteirô para asssegurar o cumprimento do horário. A 

marcha real neste troço atinge um consumo energético cerca de 10% inferior à marcha óptima, à custa 

de mais 40 segundos de viagem, mas aumentando o atraso já acumulado, embora pequeno. A marcha 

óptima não recupera o atraso mas garante, neste caso, que o atraso não aumenta. Seguidamente, entre 

Mosteirô e Aregos, a marcha óptima obtém um consumo energético idêntico à marcha real, mas a 

marcha real demora mais 30 segundos, o que incrementa o atraso já acumulado. 

 
Figura 6.6 – Perfis de velocidade das marchas real e óptima entre Marco de Canaveses e Aregos 

 

O troço final, entre Aregos e Régua, é ilustrado na Figura 6.7. O percurso entre Aregos e Rede é feito, 

na estratégia óptima, com grandes extensões percorridas em deriva. A possibilidade de condução em 

deriva advém de não se verificar atraso face ao horário e se possuir alguma folga em relação à marcha 

tensa. A marcha real é feita num tempo inferior, de forma a recuperar o ligeiro atraso, e obtém um 

consumo energético cerca de 20% superior à marcha óptima. 

O percurso final, entre Rede e Régua é feito em marcha tensa nas duas situações, devido ao atraso do 

comboio 870, que cruza com o comboio acompanhado na estação da Rede. O consumo energético e o 

tempo de viagem são praticamente idênticos nas duas marchas (real e óptima). 



 

 
Figura 6.7 – Perfis de velocidade das marchas real e óptima entre Aregos e Régua 

 

Na Tabela 6.2 apresenta-se a comparação entre as estimativas de consumos energéticos e de 

combustível associadas à marcha real e à marcha óptima, ao longo de todo o percurso. Os tempos de 

percurso da marcha óptima representados a vermelho assinalam uma estratégia de marcha tensa, 

originados pelo consumo das margens de tempo devido a atrasos acumulados ou por marchas sem 

margens face à marcha tensa. 

Tabela 6.2 – Estimativas de consumos energéticos associadas às marchas real e óptima (marcha 865-07/2014) 

 
 

Destes resultados verifica-se que: 

 A estratégia óptima permite uma redução total de consumo energético teórico de cerca de 10% 

face à marcha real acompanhada. A estimativa para a poupança de gasóleo entre a marcha 

óptima e a marcha real é de cerca de 7%; 

 A estratégia óptima, apesar de obter o mesmo atraso no final do percurso (3 minutos de atraso, 

motivados pelo atraso no cruzamento na estação da Rede, quase no final da viagem), 



 

conseguiria, neste caso, manter todos os atrasos à chegada às diferentes estações sempre 

abaixo dos 30 segundos. Na marcha real, os atrasos médios à chegada às várias estações foram 

de 43 segundos até Livração, subindo para 1 minuto e meio até à estação da Rede. A média de 

atrasos à chegada às estações, na marcha real, foi de cerca de 1 minuto. 

Finalmente, exemplifica-se o impacto que uma pequena tolerância ao cumprimento do horário pode 

significar em termos de consumo energético. 

Conforme já referido, existem situações em que, na presença de um pequeno atraso, a estratégia óptima 

para garantir o cumprimento do horário à chegada à próxima estação é a condução em marcha tensa. 

A marcha tensa é extremamente penalizadora para o consumo energético pois não permite a condução 

em regime de deriva, necessitando-se de aplicar quase sempre alguma força de tracção para manter a 

velocidade nos limites permitidos. No entanto, fruto da baixa resistência ao avanço em deriva, as 

velocidades dos comboios baixam muito lentamente ao longo de grandes extensões. Desta forma, é 

possível, com acréscimos de tempo de percurso relativamente baixos, abdicar da aplicação de tracção 

(circulando em regime de deriva) e com isso reduzir expressivamente os consumos energéticos. 

Em casos em que o cumprimento escrupuloso do horário obriga à condução em marcha tensa, se se 

permitir que o cálculo da estratégia óptima possa adoptar uma folga de até 10 segundos (com o intuito 

de ser recuperada, por exemplo, num tempo de paragem não utilizado na totalidade), o cenário de 

consumo energético sofre alterações importantes. 

Na Tabela 6.3 apresenta-se a estimativa de consumo energético entre a marcha real acompanhada e a 

marcha de tipo óptimo calculada com uma tolerância até 10 segundos, nos casos em que a situação de 

cumprimento do horário ao limite obrigaria à condução em marcha tensa (valores de consumos 

assinalados a verde, nesta situação). 

Tabela 6.3 – Estimativas de consumos energéticos associadas às marchas real e óptima com tolerância até 10 

segundos  

 
 



 

Verifica-se que as estimativas de poupança energética teórica, face à situação real, alteram-se dos 10% 

anteriores (cumprimento do horário à chegada, sempre que possível) para 15%, enquanto a estimativa 

de poupança de gasóleo passa de 7% para 10%. 

6.3 Análise da marcha do comboio nº 865-08/2014 

Nesta secção apresenta-se a avaliação energética da marcha de um comboio inter-regional nº 865, 

acompanhado no mês de Agosto de 2014, entre as estações de Ermesinde e Régua. Esta marcha tem a 

particularidade de ter sido feita com uma unidade motora em condições de tracção degradadas – o 

motor de tracção nº 2 não forneceu tracção durante todo o percurso. Apesar deste facto e devido à 

baixa taxa de ocupação verificada, a degradação da aceleração de tracção não foi gravosa ao ponto de 

obrigar à marcha tensa em todo o percurso. 

O comboio acompanhado partiu de Ermesinde com um atraso de cerca de 3 minutos tendo chegado a 

destino (Régua) com um atraso a rondar os 7 minutos. O atraso à chegada deveu-se ao atraso do 

comboio nº870 à chegada à estação da Rede, onde efectuou cruzamento com o comboio nº 865.  

Na marcha óptima modelada, à semelhança do considerado na secção anterior, considerou-se que as 

horas de partida nas estações de Penafiel, Livração, Marco, Mosteirô e Rede são idênticas às horas de 

partida da marcha real acompanhada. O cumprimento do horário da marcha real e da marcha óptima 

simulada é apresentado na Tabela 6.4. 

Tabela 6.4 – Horário estabelecido e cumprimento do mesmo na marcha real e óptima (marcha 865-08/2014) 

 
 



 

Na Tabela 6.5 apresenta-se a comparação entre as estimativas de consumos energéticos e de 

combustível associadas à marcha real e à marcha óptima, ao longo de todo o percurso.  

Tabela 6.5 – Estimativas de consumos energéticos associadas às marchas real e óptima (marcha 865-08/2014) 

 
 

As maiores diferenças registadas nos consumos energéticos de ambas as marchas incidem em percursos 

onde o perfil de via apresenta fortes declives e/ou existe uma margem de tempo com alguma expressão 

face à marcha tensa. 

Dos resultados globais apresentados verifica-se que: 

 A estratégia óptima permitiria uma redução total de consumo energético teórico de cerca de 

13% face à marcha real acompanhada. A estimativa para a poupança de gasóleo entre a marcha 

óptima e a marcha real situa-se perto dos 9%, em linha com o estimado no caso apresentado 

na secção anterior; 

 O cumprimento de horários da marcha real foi bastante satisfatório, sendo o atraso médio 

registado de cerca de 20 segundos, exceptuando-se o atraso à estação final. A marcha óptima 

não regista, neste caso, melhorias significativas, sendo o atraso médio de 15 segundos. 

6.4 Análise da marcha do comboio nº 4106-08/2014 

Nesta secção apresenta-se a avaliação energética da marcha de um comboio regional nº 4106, 

acompanhado no mês de Agosto de 2014, entre as estações de Régua e Caíde. Esta marcha teve a 

particularidade de ter sido feita com uma unidade motora em condições de tracção degradadas – o 

motor de tracção nº 2 não forneceu tracção durante todo o percurso. Devido à baixa taxa de ocupação 

verificada e dado estar-se em presença de uma marcha bastante “larga” (marcha folgada), a degradação 

da aceleração de tracção não foi gravosa ao ponto de obrigar à marcha tensa em todo o percurso. 

O comboio acompanhado partiu da estação da Régua com um atraso de 2 minutos e meio tendo 

chegado a destino (Caíde) com um atraso a rondar os 4 minutos. O atraso à chegada deveu-se a dois 

factores: ao atraso de 8 minutos do comboio nº867 à chegada à estação de Aregos, onde efectuou 



 

cruzamento com o comboio nº4106 e ao facto de um outro motor de tracção ter avariado em Marco de 

Canaveses. A tracção disponível caiu para valores de metade do normal e a condução foi feita em marcha 

tensa até ao destino. 

Desta forma, as marchas modeladas compreendem o percurso entre Régua e Aregos, dado que a 

condução praticada a partir da estação de Aregos até ao destino foi uma condução em marcha tensa e 

com baixa probabilidade de ser optimizada. Na Tabela 6.6 apresenta-se os horários das marchas real e 

óptima. 

Tabela 6.6 – Horário estabelecido e cumprimento do mesmo na marcha real e óptima (marcha 4106-08/2014) 

 
 

Na Tabela 6.7 apresenta-se a comparação entre as estimativas de consumos energéticos e de 

combustível associadas à marcha real e à marcha óptima, ao longo de todo o percurso.  

Tabela 6.7 – Estimativas de consumos energéticos associadas às marchas real e óptima (marcha 4106-08/2014) 

 
 

Repara-se que, à medida que o atraso vai sendo recuperado, a marcha óptima tem um potencial cada 

vez maior de poupança energética. Tal deve-se à possibilidade de usar a fase de deriva cada vez mais 

intensivamente, como se mostra na Figura 6.8 e Figura 6.9. 



 

 
Figura 6.8 – Perfis de velocidade das marchas real e óptima entre Régua e Barqueiros 

 

 
Figura 6.9 – Perfis de velocidade das marchas real e óptima entre Barqueiros e Aregos  

 

Dos resultados globais apresentados verifica-se que: 

 A estratégia óptima permitiria uma redução total de consumo energético teórico de cerca de 

11% face à marcha real acompanhada. A estimativa para a poupança de gasóleo entre a marcha 

óptima e a marcha real situa-se perto dos 8%, em linha com o estimado nos casos apresentados 

na secção anterior; 

 O cumprimento de horários da marcha óptima estaria em linha com o da marcha real. O atraso 

à partida da estação da Régua foi recuperado quase na totalidade até à estação de Ermida, a 

menos de 30 segundos. 



 

6.5 Horário energeticamente eficiente 

Como exemplo de aplicação do modelo à construção de um horário energeticamente eficiente, 

apresenta-se na Figura 6.10 o perfil de velocidades correspondente à estratégia óptima de condução 

calculado para um tempo de percurso de 510 segundos (8 minutos e 30 segundos) entre as estações de 

Pocinho e Freixo de Numão. 

A escolha deste percurso justifica-se por permitir ilustrar um elevado número de casos (via com perfis 

variáveis, particularmente com perfis de elevado declive, limitações de velocidade restritivas) que 

influem na construção de uma estratégia energeticamente eficiente. Neste percurso é possível verificar 

a abordagem que deve ser feita às diferentes situações de forma a atingir-se uma estratégia de 

condução eficiente: 

 Aceleração deve ser sempre feita ao esforço máximo de tracção (mas sujeita aos limites de 

aderência e conforto) até se atingir a velocidade de manutenção planeada;  

 Esta velocidade planeada deve ser mantida o mais constante possível até se atingir o próximo 

ponto de mudança de regime; 

 Nas imediações de uma limitação de velocidade mais restritiva, devem seguir-se as fases de 

deriva e/ou frenagem, dependendo do valor da limitação de velocidade (se está acima ou abaixo 

da velocidade de frenagem); 

 À saída da limitação de velocidade, a velocidade de manutenção planeada deve novamente ser 

atingida o mais rapidamente possível (através do uso do esforço máximo de tracção); 

 Na presença de pendentes ou rampas com declives acentuados, deve fazer-se uso do regime 

de deriva ou de tracção ao esforço máximo, respectivamente, numa extensão de via mais ou 

menos longa. Esta extensão, que pode ser calculada, depende do tempo de percurso estipulado, 

limites de velocidade e características do material motor; 

 Existe uma fase semi-final de deriva, desde a velocidade óptima de manutenção até à velocidade 

de frenagem, que será tanto maior quanto maior for a folga em relação à marcha tensa; 

 A fase de frenagem deve ser feita recorrendo à frenagem máxima de serviço (mas sujeita aos 

limites de aderência e conforto). 

Esta estratégia de condução energeticamente eficiente permite efectuar o percurso em 510 segundos, 

com uma UTD592, com um consumo energético teórico rondando os 76.000 kJ. 



 

 
Figura 6.10 – Perfil de velocidades da estratégia óptima de condução para um tempo de percurso de 510 segundos 

 

Na Figura 6.11 apresenta-se o perfil de velocidades correspondente à marcha tensa (que também é um 

perfil energeticamente óptimo para o tempo mínimo de percurso). À situação de marcha tensa 

corresponde um tempo de percurso de 500 segundos, ou seja, 8 minutos e 20 segundos (menos 10 

segundos que o percurso ilustrado na Figura 6.10). O consumo energético teórico associado à marcha 

tensa é de cerca de 93.000 kJ. 

 
Figura 6.11 – Perfil de velocidades em marcha tensa 

 

As diferenças da estratégia de marcha tensa face ao perfil calculado para um tempo de percurso de 510 

segundos centram-se sobretudo no uso do regime de deriva, possibilitado pela margem extra de 10 



 

segundos em relação ao tempo mínimo de percurso. O trade-off de cerca de 200 metros de aceleração 

por uma fase de deriva (nas imediações do PK 168,875 – nas figuras anteriores consistindo no quilómetro 

2,400 do percurso) e de cerca de 1.400 metros de manutenção de velocidade em patamar por uma fase 

de deriva (iniciando perto do PK 164,800 – nas figuras, no quilómetro 6,750 do percurso) permite uma 

redução de consumo energético de quase 20% com um acréscimo de tempo de percurso de apenas 2%. 

Nas Figura 6.12, Figura 6.13 e Figura 6.14 ilustra-se, para diferentes percursos, o impacto em termos de 

consumo energético que a introdução de margens de tempo pode atingir, relativamente à marcha tensa. 

As curvas demonstram que os tempos de percurso próximos à situação de marcha tensa são tipicamente 

bastante penalizadores em termos energéticos, começando-se gradualmente a diminuir o potencial de 

poupança energética à medida que aumentam as margens de tempo. A introdução do critério de custo 

energético vs tempo de percurso no cálculo das marchas pode traduzir-se em poupanças energéticas 

significativas sem incrementar em demasia os tempos de percurso. 

  
Figura 6.12 – Variação do consumo energético com o tempo concedido para os percursos entre: 

a) Pocinho e Freixo de Numão   b) Freixo de Numão e Vesúvio 

 

  
Figura 6.13 – Variação do consumo energético com o tempo concedido para os percursos entre: 

a) Régua e Rede     b) Rede e Ermida 

 



 

  
Figura 6.14 – Variação do consumo energético com o tempo concedido para os percursos entre: 

a) Mosteirô e Marco de Canaveses    b) Paredes e Ermesinde 

 

 

 

 

 



 

7 Sistema de apoio à condução 

Na secção 6 analisou-se o potencial de poupança energética através da adopção de estratégias de 

condução eficientes. Os resultados apontam para um potencial de poupança energética entre os 10% e 

os 15% na operação regional da linha do Douro pela adopção de um estilo de condução baseado na 

sequência: 

 Aceleração com o esforço máximo de tracção; 

 Manutenção da velocidade óptima, dependente das características do material e da infra-

estrutura; 

 Deriva; 

 Frenagem com o esforço máximo de tracção. 

No entanto, apesar de se denotar a tentativa de seguimento desta sequência pelos maquinistas 

observados, algumas fases da sequência não são estritamente cumpridas (principalmente a fase de 

aceleração, que teoricamente deve ser feita com o esforço máximo de tracção) e os pontos escolhidos 

para a alternância entre os regimes de condução não coincidem com os pontos óptimos. A escolha 

imperfeita destes pontos deve-se à impossibilidade de um maquinista conseguir calcular estes pontos 

sem o auxílio de meios informáticos, devido à complexidade dos factores em jogo: 

 O atraso ou adiantamento face ao horário influencia em grande escala a localização e a 

velocidade onde se deve alterar o regime de condução.  

 Numa condução sem atraso ou na presença de uma folga em relação ao horário, o ponto 

óptimo onde se deve cortar a força de tracção, garantindo a chegada ao destino à tabela não é 

de dedução trivial. Tal origina chegadas a destino antes do horário ou a circulação a velocidades 

abaixo do óptimo de forma a reduzir o adiantamento. Face a um atraso, a condução em marcha 

estritamente tensa pode ser muito penalizadora para o consumo energético face a uma marcha 

quase tensa, em que se percorre uma extensão considerável em deriva com acréscimos de 

tempo de viagem praticamente insignificantes – por exemplo, percorrer 1 km, em plano, a uma 

velocidade constante de 80km/h demora 45 segundos e consome 6,2 MJ de energia de tracção, 

enquanto que percorrer o mesmo percurso com a força cortada (em deriva) demora 47 

segundos (apenas mais 2 segundos) e não consome energia para tracção; 

 A presença de declives, mesmo que baixos, potencia os efeitos referidos no ponto anterior, 

dificultando ainda mais a dedução dos pontos óptimos de alternância entre regimes de 

condução. 



 

No que respeita à fase de aceleração, verificou-se que praticamente todos os maquinistas 

acompanhados muitas vezes fazem uso de acelerações com esforço inferior ao máximo, particularmente 

abaixo dos 30 km/h ou quando na presença de marchas largas. De acordo com os testemunhos dos 

maquinistas, muitas vezes optam por não usar a força máxima ou só a usar mais tarde durante a fase de 

aceleração por algumas razões, sendo as mais referidas as seguintes: 

 Em unidades com elevado esforço de tracção, não se usa o esforço máximo a baixas velocidades 

por motivos de conforto dos passageiros – caso das UME 3400 da CP Porto; 

 Em presença de marchas “largas”, com margens de tempo confortáveis, os maquinistas tendem 

a optar por uma aceleração mais “suave” de forma a não chegarem adiantados e até de forma 

a poupar combustível. 

A primeira razão apontada, centrada no conforto dos passageiros ou por questões de aderência, é uma 

restrição completamente válida, não sendo viável que se coloque em causa o conforto dos passageiros 

ou a integridade do material ou infra-estrutura por questões de poupança energética. 

A segunda razão demonstra a dificuldade de ser tanto mais difícil deduzir eficientemente uma estratégia 

de condução quanto maiores são as margens de tempo no horário, bem como a existência de uma 

preocupação com o consumo energético.  

No entanto, o facto de se poder poupar combustível por se optar por um esforço de tracção um pouco 

inferior ao esforço máximo é discutível e depende das características do motor e do percurso em 

questão. À falta de um mapa de consumo específico de combustível dos motores de tracção das 

UTD592, não é possível tirar conclusões firmes sobre o impacto de acelerações inferiores à força máxima 

no consumo de combustível.  

7.1 Sistemas de apoio existentes 

Existem diversos sistemas embarcados de apoio à condução com o propósito de auxiliar os maquinistas 

na prossecução de uma condução económica. Tais sistemas justificam-se, conforme já explicado, por 

ser extremamente difícil deduzir uma estratégia de condução eficiente, mesmo para maquinistas muito 

experientes. Para atingir poupanças energéticas significativas revela-se importante dispor de um auxílio 

à condução materializado através de equipamentos informáticos que calculem as estratégias adequadas 

para cada caso. 

Na Tabela 7.1 apresentam-se alguns sistemas de apoio à condução existentes em termos de tecnologia 

de localização do comboio na via, de tecnologia de comunicação (para actualização de limites de 

velocidade e horários) e de tipo de informação que disponibilizam ao maquinista. 



 

Tabela 7.1 – Exemplos de sistemas de apoio à condução ferroviária. Adaptado de (Palacin, 2012) 

 
 

Dos sistemas apresentados na Tabela 7.1, o Freightmiser e Energymiser, da TTG, merecem especial 

referência. Este sistema, que apresenta, para um dado percurso e tempo disponível, a ilustração do perfil 

de velocidades e regimes de condução óptimos (entre aceleração máxima, manutenção de velocidade, 

deriva e frenagem), é baseado nos modelos desenvolvidos por Howlett&Pudney (Howlett & Pudney, 

1995), consistindo na primeira aplicação prática do longo trabalho de desenvolvimento do modelo de 

consumo de combustível por estes autores.  

Outro sistema que recomenda velocidades óptimas ao longo do percurso e pontos de deriva é o usado 

nos S-Bahn de Dresden, desenvolvido pela TU Dresden. Este sistema também recorre à optimização do 

consumo energético por modelos de controlo óptimo. O mesmo tipo de aconselhamento, baseado em 

força de tracção e velocidades recomendadas a cada momento, é dado pelo sistema LEADER, da Knorr-

Bremse, pelo CATO, da Transrail e pelo EBI Drive 50, da Bombardier. Estes últimos sistemas utilizam, 

muito provavelmente, modelos de optimização de consumos energéticos semelhantes aos dos sistemas 

da TTG, baseados na teoria do controlo óptimo. No entanto, não foi possível conhecer os modelos de 

optimização concretos subjacentes a estes sistemas. 

No campo dos sistemas mais simples, destaca-se o sistema ESF/EbuLa, da DeutscheBahn, além de 

apresentar o horário e os limites de velocidade ao longo do percurso, emite apenas uma recomendação 

de regime de deriva, perto da chegada a uma estação. Esta recomendação baseia-se no tempo 

disponível e nas características da infraestrutura, calculando continuamente a partir de que ponto é 

possível cortar a força de tracção e circular em deriva até à próxima paragem, cumprindo o horário. É 



 

uma evolução tecnológica do Horário Energeticamente Eficiente, que refere, de forma estática, quais os 

pontos onde se deve entrar em deriva, assumindo uma circulação sem perturbações. 

Os sistemas de apoio à condução eficiente existentes actualmente apontam para poupanças energéticas 

significativas decorrentes apenas do ajuste do tipo de condução. É o caso do EBI Drive 50, da 

Bombardier, que refere poupanças de 15% (Schober, et al., 2010), o CATO, da Transrail, referindo 

reduções de consumo entre os 20 e 25% em comboios de mercadorias (Transrail Sweden AB, 2011), o 

Energymiser, da TTG, que anuncia poupanças entre os 5 e os 20% (Papworth, 2013) ou o LEADER, da 

Knorr-Bremse, com poupanças superiores a 15% (Knorr-Bremse Group, 2013). Os valores algo díspares 

encontrados dependerão, além de outros factores, das margens de tempo concedidas nos diferentes 

horários, sendo que margens elevadas têm naturalmente maior potencial de poupança. 

7.2 Protótipo de sistema embarcado de apoio à condução 

De forma a auxiliar os maquinistas na adopção de uma condução energeticamente eficiente, 

desenvolveu-se um protótipo de um sistema que apresenta, para um dado percurso e horário estipulado 

na marcha do comboio, o perfil de velocidades e de acções correspondente à estratégia de condução 

óptima. 

O sistema pode trabalhar com perfis pré-calculados, totalmente viáveis para marchas não influenciadas 

por limitações temporárias de velocidade, de forma a reduzir o tempo de cálculo e apresentação da 

estratégia de condução ao maquinista. Caso a marcha seja afectada por uma limitação de velocidade 

ou seja sujeita a um desvio do horário tal que não exista uma estratégia pré-calculada viável, é necessário 

o cálculo da estratégia de condução em tempo real. No caso de cálculo em tempo real, o tempo médio 

de cálculo da estratégia depende fortemente da extensão e da complexidade do perfil de via do 

percurso.  

Na Figura 7.1 apresenta-se uma captura do ecrã de interface do protótipo desenvolvido, onde se podem 

visualizar os componentes principais do sistema: 

 Data e hora actual, obtidas por GPS; 

 Informação sobre o horário no próximo ponto da linha constante na marcha do comboio em 

questão; 

 Posição actual, referenciada ao PK da linha, e velocidade instantânea, obtidas por GPS; 

 Estes três últimos componentes conjugados permitem conhecer, a qualquer instante, qual o 

tempo disponível para realizar a marcha sem atraso (base para o cálculo da estratégia óptima 

de condução), bem como o desvio – atraso ou adiantamento – em relação à estratégia óptima 

e ao horário. Este desvio absoluto, se acima de um determinado limiar, despoletará um recálculo 



 

da estratégia de condução de forma a atingir o cumprimento do horário, partindo das condições 

naquele instante; 

 Informação sobre o perfil longitudinal da via a montante, com indicação em escala de cores e 

numérica dos declives, de forma a auxiliar o maquinista na tomada de decisão sobre o ponto 

de força ou frenagem a adoptar (no caso da acção óptima ser a manutenção de velocidade); 

 Informação sobre as velocidades máximas autorizadas a montante, com limitações temporárias 

de velocidade a vermelho, de maneira a relevar ou ajudar à interpretação de alguns 

aconselhamentos feitos (por exemplo, para sobressair a razão pela qual a acção óptima no 

momento é uma deriva ou frenagem – tal pode dever-se à abordagem a uma limitação de 

velocidade mais restritiva); 

 Uma régua central, com os PK da via distanciados de 200 em 200 metros, para associar uma 

referência aos pontos singulares apresentados; 

 À direita, uma barra com as acções óptimas, diferenciadas por cores e letras (A – aceleração; M 

– manutenção de velocidade; D – deriva; F – frenagem), exibindo onde se deve alternar entre as 

várias acções bem como a velocidade esperada no ponto de transição à direita da barra; 

 À esquerda da barra, ao fundo, exibe-se a velocidade ideal no momento actual. Esta velocidade 

corresponde à velocidade do perfil da estratégia óptima no ponto em que se circula. Tanto 

quanto possível, o maquinista deverá tentar assegurar que a velocidade do comboio se situa na 

vizinhança desta velocidade. 



 

 
Figura 7.1 – Visualização do interface do protótipo desenvolvido 

 

7.2.1 Cálculo da posição instantânea 

Para o acompanhamento da execução da estratégia de condução eficiente é necessário conhecer, a cada 

instante, a posição e velocidade do comboio (variáveis de estado do sistema modelado). A posição do 

comboio deve ser referenciada em termos da linha em que o comboio se encontra e do PK 

correspondente. 

O cálculo da posição e velocidade instantânea do comboio é feito recorrendo a um receptor de sinal 

GPS, que recolhe as coordenadas de latitude e longitude e a velocidade instantânea. No entanto, não 

se revela prático referenciar a posição de um comboio a partir das coordenadas de latitude e longitude, 

sendo necessário convertê-las num sistema de referência apropriado para a ferrovia. Assim, procede-se 

à conversão das coordenadas geográficas para o ponto quilométrico da via (PK) de forma a poder-se 

efectuar o cruzamento da posição com os dados da infra-estrutura e com os dados da tabela de 

velocidades máximas, referenciados todos eles em termos dos PK da via. 

7.2.1.1 Conversão de coordenadas geográficas para PK 

A conversão dos PK da linha do Douro para coordenadas geográficas foi feita recorrendo a dados de 

referenciação geográfica do traçado da via, bem como dados de levantamentos topográficos de 882 

hectómetros, todos eles fornecidos pela REFER Património.  



 

 
Figura 7.2 – Visualização dos dados de referenciação geográfica da linha do Douro no Google Earth  

 

A partir dos pontos que compõem o traçado da via (traçado esse representado por segmentos rectos 

entre cada dois pontos) foi calculada a distância entre cada dois pontos consecutivos através da fórmula 

de Haversine, que fornece as distâncias entre dois pontos de uma esfera a partir de suas latitudes e 

longitudes:  

 𝑑 = 2𝑟 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (√𝑠𝑒𝑛2 (
𝜙2 − 𝜙1

2
) + cos 𝜙1 cos 𝜙2 + 𝑠𝑒𝑛2 (

𝜆2 − 𝜆1

2
) ) (7.1) 

onde r é o raio da Terra, ϕ é a latitude e λ a longitude de um ponto. Deste cálculo conclui-se que os 

pontos do traçado distam, em média, 10 metros entre si, o que representa um ajustamento muito 

próximo ao traçado real da via. 

A partir das coordenadas dos levantamentos dos hectómetros, é possível conhecer o PK de cada um 

dos pontos do traçado da via através da fórmula de Haversine, relacionando as coordenadas dos 

hectómetros com as coordenadas dos pontos do traçado da via. Desta forma, obtém-se a relação entre 

as coordenadas geográficas dos pontos do traçado com os seus PK.  

Para efeitos de teste do algoritmo, numa óptica de compromisso entre capacidade computacional, 

precisão do receptor de GPS e precisão necessária para o cálculo da posição, construiu-se uma tabela 

de relação entre os PK da linha do Douro, com intervalos de 25 metros, e as suas coordenadas 

geográficas. 



 

 
Figura 7.3 – Excerto da tabela de relação PK-coordenadas 

 

7.2.1.2 Método de cálculo em tempo real 

A implementação informática do cálculo de posição requer o cruzamento dos dados obtidos pelo 

receptor de sinal GPS (latitude e longitude) com a tabela que relaciona essas coordenadas com o PK. 

Como a tabela de PK apenas contém referências a pontos discretos (neste caso, de 25 em 25 metros), o 

cálculo de posição na via resultará no posicionamento num destes pontos discretos. 

Para tal, o algoritmo consulta a tabela de PK e calcula a distância das coordenadas actuais, recebidas 

por GPS, a cada um dos PK referenciados na tabela e contidos num intervalo de latitudes e longitudes 

na vizinhança da localização obtida por GPS. O PK candidato à posição mais fiável é o que tem menor 

distância às coordenadas actuais, sendo esse o considerado como o PK em que o veículo se encontra.  

7.2.1.3 Ajustamento da posição calculada à via 

A validação do ajustamento da posição calculada pelo sistema em relação à via foi feita em locais 

específicos, onde se conhece o PK da via (marcos hectométricos e de PK implantados na via). Nesses 

locais, avaliou-se a localização calculada pelo sistema face à localização real. A avaliação é feita pela 

distância entre a posição calculada pelo sistema ao PK mais próximo referenciado na tabela que 

relaciona as coordenadas geográficas com os PK, como se mostra na Figura 7.4. 

Exemplificando, considere-se que se efectua a avaliação no local do PK 163.000 (Figura 7.5), que foi 

sujeito a levantamento pela REFER. Idealmente, a localização calculada pelo sistema, a partir das 

coordenadas recebidas por GPS, seria o PK 163.000, com uma distância ao PK de zero metros. Isto 

significaria que as coordenadas recebidas por GPS naquele instante coincidiriam exactamente com as 

coordenadas levantadas pela REFER e referenciadas na tabela de relação PK-coordenadas. 



 

 
Figura 7.4 – Ilustração do modelo de cálculo da posição na via a partir de coordenadas GPS 

 

Como as medições por GPS estão sempre sujeitas a um dado erro, dependente da precisão do receptor 

e do próprio sistema GPS, importa que esse erro seja pequeno de forma que a localização calculada 

coincida, a cada momento, com o PK mais próximo. Esse erro é medido pela variável “Distância ao PK”, 

ilustrado na Figura 7.5. As posições calculadas pelo sistema em 20 PK diferentes, distribuídos entre 

Penafiel e Pocinho, coincidiram com as posições sinalizadas na via pelas estacas hectométricas. Este 

resultado permite garantir a fiabilidade do sistema de localização na via, para cálculo e 

acompanhamento da estratégia de condução. 

 
Figura 7.5 – Cálculo da posição no local do PK 163.000 

 

7.3 Plano de teste do protótipo 

A fase seguinte no desenvolvimento do protótipo do sistema de apoio à condução deverá consistir nos 

testes de ergonomia e desempenho. 



 

O plano do teste proposto consistirá, numa primeira fase, na explicação ao utilizador – o maquinista – 

dos diferentes componentes do sistema, expostos na secção 7.2. Será de primordial importância a 

percepção completa do componente que apresenta a estratégia óptima de condução e a acção 

recomendada, conforme ilustrado e destacado na Figura 7.6. 

 
Figura 7.6 – Ilustração da estratégia de condução exposta pelo protótipo 

 

Além da explicação dos quatro regimes de condução contemplados numa estratégia energeticamente 

eficiente, A – Aceleração máxima, M – Manutenção de velocidade constante, D – Deriva (Manípulo de 

tracção no Zero e não no Zero Cheio), F – Frenagem, será explicado que a barra no extremo esquerdo 

do interface corresponde, num código de cores e letras, a um perfil de regimes de condução 

energeticamente eficiente ao longo do percurso em questão. Isto é, a estratégia eficiente de condução 

corresponderia a efectuar as acções ilustradas no perfil de acções ao longo do percurso, alternando 

entre os diferentes regimes no ponto correcto – quando é atingido o ponto da linha onde se inicia um 

novo regime de condução. Como a barra de regimes de condução é móvel, esta vai descendo no écran 

à medida que se evolui no percurso (à semelhança de uma estrada representada num equipamento de 

navegação por GPS aplicável ao modo rodoviário).  

O ponto de alteração de regime é o correcto se coincidir com a mudança de regime na barra 

(coincidência no PK da linha) e simultaneamente com a velocidade prevista no momento de alteração 

de regime. Esta velocidade é ilustrada ao lado direito da barra, nos pontos onde ocorre mudança de 



 

regime. No momento de alteração de regime, esta velocidade coincide com a velocidade óptima actual, 

representada à esquerda da barra, em baixo. 

A velocidade óptima actual é a velocidade teórica do perfil energeticamente eficiente para o PK da linha 

a cada momento. Se o maquinista conseguir cumprir todos os regimes de condução previstos na barra 

de regimes de condução, alternando entre eles no ponto correcto, e a dinâmica do material motor 

corresponder ao modelo dinâmico introduzido no protótipo, a velocidade real coincidirá a todo o 

momento com a velocidade óptima actual. 

Finalmente, existe um rectângulo, à esquerda da barra, com o regime recomendado no momento. No 

caso do cumprimento fiel dos regimes de condução da estratégia eficiente, este regime recomendado 

coincidirá com a acção presente na barra de regimes de condução. Caso a estratégia não tenha podido 

ser cumprida de perto, a velocidade real não irá coincidir com a velocidade óptima actual. Neste caso, a 

acção recomendada é adoptar um regime de condução diferente do apresentado na barra de regimes 

óptimos de forma a intersectar o perfil de velocidades e regimes óptimo e então adoptar as acções 

previstas na barra de regimes de condução.  

Exemplificando, a situação ilustrada na Figura 7.6 exibe um perfil de regimes de condução de 

Manutenção de Velocidade seguido de um regime de Deriva. A velocidade óptima actual é de 66 km/h 

(à esquerda da barra, ao fundo, com um círculo azul) e a mudança de regime deve ocorrer um pouco 

após o PK 21.200, altura em que a velocidade óptima será também de 66 km/h (à direita da barra, no 

ponto de alteração de regime, com um círculo laranja). Como a velocidade real não é de 66 km/h, valor 

da velocidade óptima actual, mas sim de 36 km/h (assinalada com um círculo vermelho), a acção 

recomendada é uma Aceleração até se atingir o valor de 66 km/h. No momento em que se atinge a 

velocidade óptima actual, a acção recomendada coincidirá com o regime de condução apresentado na 

barra de regimes energeticamente eficientes. 

Os testes de ergonomia a considerar centrar-se-ão na compreensão deste componente do sistema e 

facilidade de seguimento das recomendações pelos maquinistas. Também se pretende verificar em que 

casos o maquinista opta por não seguir as recomendações do sistema e perceber a razão do não-

seguimento de forma a afinar o modelo para contemplar particularidades da condução não previstas. 

Os testes de qualidade prendem-se com a avaliação mais aprofundada da compatibilidade entre a 

dinâmica do material motor e o modelo dinâmico inserido no protótipo. Isto é, se o maquinista, ao 

seguir de perto as indicações do sistema, a velocidade real corresponde com a velocidade óptima actual.  



 

7.4 Resultados do teste inicial do protótipo 

Perto do final deste trabalho, foi possível realizar um teste inicial ao protótipo do Sistema de Apoio à 

Condução. O sistema foi disponibilizado ao maquinista de um comboio regional com o nº 4106, tendo 

sido transmitido o seu modo de funcionamento conforme o previsto no ponto anterior. 

O sistema foi parametrizado com um objectivo de chegada à estação seguinte com atraso inferior a 15 

segundos. Esta opção deve-se à marcha larga (com margens consideráveis face à marcha tensa) e à 

relativamente baixa procura verificada que normalmente caracteriza este comboio. Face a isto, um atraso 

máximo de 15 segundos à chegada é facilmente compensado com um tempo de paragem inferior ao 

estipulado no horário (30 segundos em apeadeiros e 1 minuto em estações) e um imprevisto na marcha 

pode ser recuperado facilmente devido às margens confortáveis.  

Antes do início da marcha foi dada uma pequena explicação sobre a informação exibida pelo sistema e 

sobre as recomendações que seriam emitidas e qual a correspondência a nível de condução. 

Exemplificando, a uma recomendação de aceleração dever-se-ia seleccionar o sexto ponto de força e 

na presença de uma recomendação de deriva dever-se-ia cortar a tracção e seleccionar o ponto de força 

zero (e não o “zero cheio”). Na Figura 7.7 apresenta-se o sistema, implementado num pequeno tablet 

Android de 7 polegadas, para apoio à condução do maquinista. 

 
Figura 7.7 – Protótipo do sistema apoiando a condução do maquinista 

 

O primeiro troço do percurso, entre Régua e Godim (1,5 km e 3 minutos de percurso), serviu como fase 

inicial de habituação ao sistema pelo maquinista pela visualização das acções recomendadas e tentativa 

de seguimento das mesmas. A rápida apreensão do conceito do sistema permitiu que o maquinista 



 

seguisse de forma praticamente fiel e instantânea as recomendações de regime de condução emitidas 

pelo sistema a partir da estação de Godim (sensivelmente ao PK 101.650). Tal facto pode verificar-se na 

Figura 7.8, ilustrando o perfil de velocidades esperado pelo modelo do sistema e o perfil de velocidades 

real, obtido a bordo por GPS. 

 
Figura 7.8 – Perfis de velocidades real e teórico (modelo do Sistema de Apoio à Condução) 

 

À parte do troço inicial, onde ocorreu a explicação do sistema e apreensão do conceito pelo maquinista, 

os perfis de velocidades real e teórico são praticamente coincidentes. Verificado este ajustamento entre 

as velocidades, tendo em conta que o maquinista reagiu prontamente às recomendações do sistema e 

dado que o cumprimento de horários à chegada se deu na vizinhança da margem estabelecida 

(conforme Tabela 7.2), é lícito considerar que o modelo dinâmico do sistema desenvolvido é 

suficientemente fiável. Este facto permite validar a calibração das curvas de resistência ao avanço e as 

de esforço de tracção do material motor bem como as resistências devido ao perfil compensado da 

infraestrutura inseridas no modelo. 

A conjunção dos factores analisados permite concluir que a estimativa de consumo energético da 

marcha real é praticamente coincidente com a estimativa de consumos de uma marcha energeticamente 

eficiente, mais económica que uma marcha normal não apoiada pelo sistema. Isto é corroborado pela 

opinião do maquinista no final da marcha de teste do sistema, em termos de força de tracção utilizada: 

face à marcha que realiza habitualmente, no mesmo comboio, declarou que utilizou “muito menos 

tracção” que o habitual, não tendo sido posto em causa o cumprimento do horário estabelecido. 

 



 

Tabela 7.2 – Horário estabelecido e cumprimento do mesmo na marcha de teste do protótipo 

 
 

Os resultados deste primeiro teste sugerem que será possível aproveitar, praticamente na plenitude, o 

potencial de poupança energética associada ao uso do modelo de condução eficiente desenvolvido 

neste trabalho. Na Tabela 7.3 apresentam-se as estimativas de consumos energéticos da marcha de 

teste do protótipo.  

Tabela 7.3 – Estimativas de consumos energéticos associadas à marcha de teste do protótipo 

   
  



 

8 Conclusões 

Os veículos ferroviários apresentam, tipicamente, elevadas massas por unidade de capacidade de 

transporte. No caso das unidades motoras afectas aos serviços regionais da CP, as massas dos veículos 

por lugar disponível oscilam entre entre os 584 kg/passageiro (no material circulante eléctrico) e 725 

kg/passageiro (no material diesel com esta relação mais desfavorável). Como a energia consumida em 

aceleração depende linearmente da massa dos veículos, as acelerações frequentes penalizam 

severamente os consumos energéticos do modo ferroviário. Também o caso das rampas penaliza a 

operação ferroviária da mesma forma, implicando um consumo energético directamente proporcional 

ao declive e à massa do veículo. Na circulação a velocidades constantes, em patamar, a magnitude dos 

consumos energéticos é atenuada devido às baixas resistências ao avanço característicos dos veículos 

ferroviários. Estas baixas resistências ao avanço tornam a circulação em regime de deriva 

energeticamente muito favorável: é possível circular sem consumo energético durante longas distâncias 

com perdas mínimas de velocidade e consequentemente sem perdas de tempo significativas, 

aproveitando a elevada inércia dos veículos. Desta forma, para reduzir o consumo energético, importará 

reduzir ao mínimo o número de acelerações e frenagens, aproveitando o perfil de via para reduzir o 

recurso a estes regimes de condução e fazer uso do regime de deriva tanto quanto possível, dentro das 

margens que o horário permite. 

Para atingir uma condução energeticamente eficiente, cumprindo os horários estabelecidos com o 

mínimo consumo energético, é necessário o cálculo dos pontos correctos onde se deve alternar entre 

os diferentes regimes de condução. Este cálculo não é de simples execução mental, revelando-se 

extremamente difícil, mesmo para maquinistas muito experientes, o garantir a alteração entre os regimes 

de condução na vizinhança dos pontos óptimos sem o auxílio de um sistema de apoio à decisão 

elaborado para o efeito. 

No âmbito deste trabalho efectuou-se o desenvolvimento de um modelo de condução energeticamente 

eficiente, baseado no estado da arte do tema da condução energeticamente eficiente aplicado à ferrovia. 

Os resultados obtidos na avaliação do modelo desenvolvido, comparando situações de condução reais 

com as estratégias de condução eficientes calculadas pelo modelo, apontam para um potencial de 

poupança energética até 15% nos serviços regionais e inter-regionais da linha do Douro. Este valor está 

em linha com as poupanças anunciadas pelo uso de sistemas de apoio à condução em operações 

ferroviárias (Knorr-Bremse Group, 2013), (Papworth, 2013), (Schober, et al., 2010), (Transrail Sweden AB, 

2011).  

Na linha do Douro, objecto de estudo neste trabalho, a estimativa de custos energéticos para tracção 

em 2013 ascende a 1,6 milhões de euros, considerando um preço médio do gasóleo de 0,77€ (dados 



 

relativos ao preço médio antes de impostos nos 1º e 4º trimestres de 2013), os comboios.km comerciais 

programados no horário e o consumo médio das automotoras UTD 592. O potencial de poupança pela 

adopção de estratégias de condução energeticamente eficientes, a ser plenamente explorado, 

representaria uma redução de custos energéticos anuais até 240.000€ na operação da linha do Douro. 

Extrapolando a análise, numa perspectiva de extensão a todos os serviços da CP, o potencial de 

poupança energética representaria uma redução de custos na ordem dos 5,4 milhões de euros anuais, 

dos quais 1,1 milhões de euros em gasóleo, considerando os custos energéticos com a tracção em 2013. 

A concretização plena do potencial de poupança analisado, associado exclusivamente à adopção de 

uma estratégia de condução eficiente, depende, no entanto, de alguns factores operacionais 

importantes: 

 Política de margens de regularidade introduzidas nos horários – margens mais elevadas 

permitem atingir maiores poupanças, embora à custa de um aumento do tempo de viagem. 

Também a capacidade, inserida no horário, de recuperar pequenos atrasos é de grande 

importância para reduzir a um mínimo as situações de condução em marcha tensa, 

extremamente penalizadora para o consumo energético; 

 Disponibilização de um sistema de apoio à condução, baseado no modelo desenvolvido, e sua 

aceitabilidade pelos maquinistas – dado que é difícil deduzir uma estratégia de condução para 

cada caso, já que esta depende do tempo de percurso disponível, do perfil de via e do material 

circulante, será sempre necessário um sistema que efectue os cálculos necessários e aconselhe 

o maquinista sobre a acção mais eficiente a cada momento. O seguimento dos avisos emitidos 

pelo sistema deverá ficar ao critério do maquinista, elemento que responde pela segurança da 

condução. 

Tendo em conta a necessidade de um sistema de apoio à condução para atingir as poupanças 

energéticas referidas, foi desenvolvido um protótipo de sistema portátil de aconselhamento aos 

maquinistas. Este sistema tem como finalidade auxiliar os maquinistas, no terreno, nas tomadas de 

decisão associadas à estratégia de condução.  

Após um primeiro teste, no terreno, do protótipo desenvolvido, os resultados obtidos indicam que a 

qualidade da ergonomia do sistema e do modelo dinâmico subjacente é ajustada. Também foi possível 

verificar que é possível aproveitar praticamente todo o potencial de poupança energética exposto neste 

trabalho através de uma condução apoiada pelo sistema desenvolvido. Será, no entanto, necessário 

continuar a fase de testes do protótipo do sistema para avaliar mais pormenorizadamente a 

adequabilidade do sistema, tanto em ergonomia – facilidade de utilização e clareza e coerência das 

recomendações emitidas – como em qualidade do modelo descritivo da dinâmica do comboio – se ao 



 

seguir fielmente as recomendações do sistema, o perfil de velocidades real coincide com o perfil de 

velocidades calculado pelo modelo.  

8.1 Sugestões de trabalhos futuros 

Na sequência dos trabalhos desenvolvidos, revelar-se-ia importante proceder ao teste mais 

aprofundado do protótipo desenvolvido de forma a aferir de eventuais necessidades de afinação dos 

modelos e do interface com o utilizador. A qualidade do modelo dinâmico, apesar de no primeiro teste 

apontar para um ajustamento muito satisfatório, deverá ser testada mais aprofundadamente no que 

respeita a factores externos aleatórios como a influência do vento. Outro ponto que merece atenção, no 

âmbito do interface com o maquinista, é a possibilidade de distracção devido à monitorização do 

sistema. Uma possibilidade a estudar será a introdução de avisos sonoros na iminência de um 

aconselhamento de um regime de condução diferente para evitar a observação sistemática do 

equipamento. 

Após o sucesso da fase de testes será necessário proceder à implementação completa do modelo de 

cálculo das estratégias eficientes de condução no protótipo desenvolvido. Com esta implementação é 

possível obter um sistema de apoio à condução utilizável em situações extraordinárias – circulação 

sujeita a limitações temporárias de velocidade ou condições de tracção degradadas – por permitir o 

cálculo de estratégias adequadas à situação verificada no momento em tempo real.  

A validação das poupanças energéticas conseguidas pelo uso do sistema poderá então ser encetada. 

No caso do material motor com tracção diesel, caso não seja possível avaliar os consumos efectivos de 

gasóleo para tracção entre abastecimentos, será necessária a disponibilização do sistema aos 

maquinistas e avaliar a evolução dos consumos de gasóleo (medidos na altura dos abastecimentos às 

unidades motoras), ao longo de um período de tempo, com o objectivo de obter evidências significativas 

de alteração de consumos energéticos face à situação actual. No caso de material motor eléctrico, esta 

avaliação poderia ser feita recorrendo aos contadores de energia instalados, comparando dados de 

consumos energéticos em marchas efectuadas com e sem apoio do sistema ao maquinista. 

No caso do material eléctrico moderno, existe uma particularidade face ao material diesel que se prende 

com a existência de um freio regenerativo. Este freio permite a geração e devolução de energia eléctrica, 

produzida pela frenagem, à rede. O modelo desenvolvido neste trabalho não contempla fases de 

condução em que a energia consumida é negativa – caso da frenagem regenerativa. Seria interessante 

o estudo da eficiência das frenagens regenerativas e sua inclusão no modelo de forma a aproximá-lo 

mais fielmente da realidade do material motor de tracção eléctrica. 
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