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 “Descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e pensar uma coisa 

diferente” – Roger Von Oech 



 

RESUMO 

 

O monitoramento das condições de operação dos truques e rodeiros de veículos 

ferroviários é de extrema importância para a detecção de anomalias nos componentes em 

questão. A indicação preventiva de uma possível falha no sistema truque reduz o desgaste dos 

rodeiros e trilhos, reduz a resistência à rolagem diminuindo assim o consumo de combustível, 

aumenta a segurança da operação, aumenta a disponibilidade, uma vez que se evita uma 

possível parada não programada para realização de manutenção corretiva. Contudo, este 

monitoramento pretende ser realizado através das análises dos dados gerados por equipamento 

capaz de medir as Forças Laterais e Verticais que as rodas dos vagões exercem sobre o trilho 

em um ponto específico da via – relação L/V. Para entender este comportamento dos vagões, 

foram realizadas simulações multicorpos no software VAMPIRE  com dois modelos 

diferentes de truques em um ponto da via considerado crítico para a operação da MRS 

Logística S/A. Através dos valores de L/V obtidos na simulação para os truques analisados 

(condição de projeto e condição degradado), o objetivo deste trabalho é criar parâmetros de 

indicação para manutenção dos casos mais críticos e também avaliar o desempenho de 

diferentes modelos de truques utilizados pela companhia.  

 

Palavras-chave: 1. L/V. 2. Truque. 3. Rodeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The monitoring of the conditions of service of the trucks and wheelsets of railway 

vehicles in motion is extremely important for detecting abnormalities in the components in 

question. Preventive indication of possible failure in trucks system reduces wear of wheelsets 

and rails; reduce the rolling resistance, thus reducing fuel consumption; increase operation 

safety; gain availability, since it avoids the unplanned stop for corrective maintenance. 

However, this monitoring is intended to be carried out by analyzing the data generated by 

equipment capable of measuring the lateral and vertical forces between wheels of the train 

and track at a especific point - L/V ratio. To understand this behavior wagons simulations 

were performed in VAMPIRE with two models of different trucks, at a specific point 

considered critical for the operation of the MRS. Through the values of L/V obtained of 

simulation to the analyzed trucks (design condition and degraded condition), the objective is 

to create indication parameters for maintenance of the most critical cases and also evaluate the 

performance of different trucks models. 

 

Keywords: 1. L/V. 2. Truck. 3. Wheelset. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo da Dinâmica Ferroviária está presente nos projetos de qualquer veículo 

ferroviário, seja ele um veículo para transporte de carga ou de passageiro, para operar em 

velocidades baixas ou chegar a 300 km/h. Atualmente a busca incessante por ganhos em 

eficiência e segurança faz com que as análises dinâmicas dos veículos se tornem 

extremamente necessárias. 

A intenção deste trabalho é tentar relacionar algumas respostas dinâmicas de vagões 

de carga com possíveis defeitos no mesmo, possibilitando assim uma manutenção preditiva 

dos veículos ferroviários. Em outro viés, este estudo permitirá a realização de 

acompanhamento efetivo de novos componentes em fase de homologação, testes de aumento 

de velocidade, alterações em modelos operacionais entre outros. Para isso serão utilizados 

conceitos de instrumentação, estatística, dinâmica e simulação multicorpos. 

  

1.1 SISTEMA VAGÃO 

 

“Vagão pode ser definido como: veículo ferroviário destinado ao transporte de cargas 

ou passageiros, diferindo-se quanto às suas formas e construção, (...) podendo assumir 

formatos retangulares, cilíndricos, fechados ou abertos” (Freitas, 2015). Neste trabalho, os 

estudos serão voltados para um modelo específico de vagão de carga, o GDT, Figura 1. Trata-

se de um vagão tipo Gôndola, com a parte superior aberta, utilizado na maioria dos casos no 

transporte de minério pelotizado. Os últimos modelos foram projetados para um peso bruto 

total (carregado) de 130 toneladas.  

 

Figura 1 – Vagão GDT MRS 

 

Fonte: FUNDAMENTOS DE VAGÕES MRS, 2015 
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 Devido a possibilidade de circulação em ambos os sentidos e a existência de uma 

pseudossimetria, faz-se necessário a utilização de regras de endereçamentos corretos para que 

não haja o comprometimento da localização de componentes do vagão. Denomina-se de 

Cabeceira A e Cabeceira B as extremidades longitudinais do veículo. Em geral, é na cabeceira 

B que está localizado o freio manual do vagão. Nos casos onde este componente inexiste ou 

está posicionado no meio do veículo, a cabeceira B pode ser identificada pela direção de 

atuação do cilindro de freio. O lado oposto é identificado como cabeceira A. Traçando um 

eixo longitudinal no vagão, adotando o sentido B → A, defini-se os lados Direito e Esquerdo. 

Este endereçamento pode ser melhor exemplificado na Figura 2: 

 

Figura 2 – Designação de Posição em Vagões 

 

Fonte: FUNDAMENTOS DE VAGÕES MRS, 2015 

 

Devido à complexidade envolvida em projetos ferroviários, nesse caso específico para 

vagões de carga, é comum de se encontrar em literaturas a divisão do “Sistema Vagão” em 

alguns subsistemas, são eles: 

 Subsistema ESTRUTURA 

 Subsistema CHOQUE E TRAÇÃO 

 Subsistema FREIO 

 Subsistema TRUQUE 

 Esta divisão tem por objetivo facilitar os estudos, direcionando-os para conjuntos de 

componentes interligados entre si (subsistema) sem grande influência de outro subsistema. 

Pode ser visto na Figura 3 como é definida esta divisão: 
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Figura 3 – Divisão do Sistema Vagão em Subsistemas 

 

Fonte: FUNDAMENTOS DE VAGÕES MRS, 2015 

 

Neste trabalho serão abordados conceitos da interação veículo-via, para isso, será 

aprofundado o estudo no subsistema Truque, componente mais demandado no quesito de 

dinâmica de vagões. 

 

1.1.1 Subsistema Truque 

 

Truque ferroviário é um conjunto completo de partes composto pela aranha e pelos 

rodeiros. Na aranha se encontra a travessa central, travessas laterais, ampara balanços, cunhas 

de fricção e molas de suspensão. Já o conjunto dos rodeiros é composto pelo eixo, rodas, 

mancais de rolamento, adaptadores e PADs. Também estão localizados no truque os 

triângulos de freio, responsáveis pela distribuição da força de frenagem das sapatas sobre as 

rodas. No entanto, este componente faz parte do subsistema freio. 
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Figura 4 – Vista explodida do Subsistema Truque 

 

Fonte: FUNDAMENTOS DE VAGÕES MRS, 2015 

 

Os veículos ferroviários de carga utilizam-se dos truques para que haja a interação 

com a via permanente. Este componente é, na maioria dos casos, responsável por receber 

metade da carga axial que vem da estrutura, distribuir pelas 4 rodas e então transmiti-la à via. 

Esta interação, ao longo do tempo, vem passando por uma série de estudos que visam 

aprimorar a resistência às cargas e o controle das velocidades, que tendem a ser cada vez mais 

elevadas.  

Até por volta do ano de 1940 ainda não existia uma preocupação explícita com a 

dinâmica dos vagões e de como os truques ferroviários poderiam interferir no desempenho 

dos trens, já que as velocidades operacionais naquela época eram baixas, não provocando 

assim problemas de instabilidade dos vagões. A partir da década de 40, o uso do ferro fundido 

na fabricação dos truques foi substituído pelo aço fundido, o que permitia uma melhor 

conformação estrutural às laterais e travessas centrais (estrutura do truque). Com isso, deu-se 

início ao chamado truque de 3 peças, modelos que possuíam formato de “H”. Este novo 

conceito trouxe consigo o estudo de folgas e movimentos. No entanto, ainda restavam 

importantes pontos a considerar como, por exemplo, a análise de vibrações, a qual direcionou 

para a implementação das cunhas de fricção: elemento responsável por dissipar a energia 

oriunda de vibrações em forma de atrito/calor, exercendo assim o papel de amortecedor do 

vagão. 

Com o passar dos anos e evolução dos estudos, a partir de 1970 começaram a surgir 

novos projetos de truques ferroviários, como por exemplo os modelos Ride Control e Ride 
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Master, que serão abordados mais a fundo no decorrer deste trabalho. Tais modelos foram 

desenvolvidos para se adequarem ao perfil específico de via da MRS, caracterizado por 

grande número de curvas, o que força o truque à perda de esquadro. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGÁFICA 

 

No presente capítulo serão abordados estudos que estejam relacionados com a 

metodologia do trabalho. Neste contexto, assuntos como instrumentação para análise de 

deformação, princípios de funcionamento de truques e interação veículo – via serão tratados 

mais a fundo. O objetivo deste tópico é introduzir todos os conceitos que serão utilizados na 

análise prática do trabalho. 

 

2.1 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DE TRUQUES FERROVIÁRIOS 

 

A definição de um projeto de truque ferroviário para veículos de carga deve seguir 

algumas premissas (Rosa, 2011): 

 O formato em 3 peças (travessa e laterais) permite uma melhor distribuição de 

metade da carga do vagão; 

 Com esta configuração citada acima, pode haver um movimento relativo entre as 3 

peças; 

 Este movimento relativo deverá ser limitado para evitar a instabilidade e o 

descarrilamento; 

 É necessário controlar o movimento harmônico das molas da suspensão, além de 

amortecer as vibrações; 

 As áreas de contato e atrito deverão possuir chapas ou peças de desgaste; 

 O projeto deverá permitir uma boa integração com o sistema de freio. 

 

A estrutura do truque é composta por 3 peças principais que juntas dão o formato de 

“H” a ele: uma travessa central e duas travessas laterais ligadas à ela. Este conjunto é 

conhecido como “aranha” e serve de base para que todos os outros componentes do 

subsistema se encaixem. Na travessa central está localizado o Prato Pião, componente 

responsável pela fixação da caixa do vagão ao truque. Tem-se também neste componente os 

Ampara Balanços, dispositivo utilizado para manter o equilíbrio da caixa do vagão sobre o 

truque. Na interface entre travessa central e travessas laterais são posicionadas as molas e 
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cunhas de fricção: principais componentes ligados à dinâmica do material rodante. Esta 

interface entre as travessas permite um movimento relativo entre elas proporcionando um 

grau de liberdade, interferindo diretamente na inscrição em curvas. No entanto esta 

flexibilidade deve ser limitada para que o giro entre as peças seja pequeno e não contribua 

negativamente para a dinâmica do veículo. Isto pode acarretar na falta de esquadrejamento do 

truque, conhecida como Warp (não perpendicularidade entre a travessa central e as travessas 

laterais) e também o excesso de força lateral das rodas sobre o trilho. Com isso, podem ser 

definidos dois modelos básicos de Truques: os Radiais e os Convencionais.  

Os truques Radiais seguem o conceito de “H” rígido, cujo objetivo é minimizar os 

movimentos entre as travessas, permitindo uma boa inscrição em curvas, menor desgaste de 

roda (ângulo de ataque do friso da roda no trilho é pequeno ou inexistente) e maiores 

velocidades operacionais. Para isso existem componentes e alterações inseridos no Truque 

com o intuito de limitar essas folgas como, por exemplo, o intertravamento das laterais, 

aumento da pressão das cunhas e limitantes de giro. 

No caso dos truques Convencionais, o grau de liberdade entre as travessas é maior, o 

que pode gerar elevada força lateral da roda sobre o trilho, desgaste de componentes e até 

aumento do consumo de combustível das composições. 

 

Figura 5 – Conceito de inscrição em curva de Truque Convencional e Radial 

 

Fonte: DINÂMICA FERROVIÁRIA, Lucas Valente, 2015 
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2.1.1 Inscrição em curvas 

 

Os rodeiros ferroviários são compostos por um eixo e duas rodas. Esta montagem é 

feita por um processo mecânico conhecido como “montagem com interferência”. Uma das 

influências deste processo neste caso específico é que tanto as rodas como o eixo se tornam 

um componente solidário: não há movimento relativo entre as peças. Por este motivo, a 

inscrição em curvas ficaria debilitada, uma vez que a roda interna percorreria uma distância 

menor que a externa, ocorrendo assim um deslizamento por parte da roda externa à curva. 

Para solucionar este problema, padronizou-se um perfil cônico das rodas ferroviárias. Com 

isso, numa inscrição em curvas, a diferença de raio atuante entre as rodas interna e externa 

compensariam a diferença entre o raio interno da curva e o externo: 

 

Figura 6 – Comparação de rolamento bicônico com rodas ferroviárias 

 

Fonte: DINÂMICA FERROVIÁRIA, Lucas Valente, 2015 

 

Adotando    como sendo o raio atuante da roda interna à curva e    o raio atuante da 

roda externa à curva, tem-se: 

 

         

         

 

Onde: 

 

   = Velocidade Linear da roda interna à curva 

   = Velocidade Linear da roda externa à curva 
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   = Velocidade Angular da roda interna à curva 

   = Velocidade Angular da roda externa à curva 

   =    = Raio atuante da roda interna à curva 

   =    = Raio atuante da roda externa à curva 

 

Considerando que as rodas são solidárias ao eixo e o giro é o mesmo para ambas, tem-

se: 

   =    

 

Sabendo que as velocidades lineares devem ser diferentes entre as rodas internas e 

externas à curva, a diferença entre os raios atuantes é justificada, validando o perfil cônico das 

rodas com o intuito de se obter um rolamento puro em inscrições em curva, sem arraste. 

Outro ponto importante a ser levado em consideração na inscrição em curva é a 

liberdade de movimentação do rodeiro em relação à estrutura do truque. A ideia de deixar o 

truque mais rígido no conceito de inscrição radial em curvas tem vários benefícios. No 

entanto pode ser observado na Figura 5 que a movimentação dos rodeiros em relação às 

travessas possui um papel fundamental em tal inscrição. Esta movimentação só é possível 

devido à folga do pedestal: espaço de limite superior próximo dos 10 mm entre a travessa e o 

adaptador do mancal de rolamento. Existe também a inclusão de um novo elemento elástico 

que tem função primordial no funcionamento do truque. Este elemento consiste em um 

polímero inserido entre a travessa e o adaptador de rolamento fazendo com que a interface 

deixe de ser metal – metal e passe a ser metal – polímero – metal. 

Segundo a Railway Technical Web Pages (2016), este elemento que normaliza o grau 

de liberdade entre rodeiro e travessa é chamado “Suspensão Primária” conhecida também 

como PAD. “Ele permite o deslocamento do rodeiro longitudinalmente (  ), controla os 

movimentos laterais do rodeiro (  ), amortece os movimentos verticais (  ), além de buscar 

estabilizar o escorregamento rotacional, característica importante na centralização do truque 

após a saída de uma curva” (Valente, 2015). 
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Figura 7 – PAD (polímero inserido sobre adaptador de metal) 

 

Fonte: DINÂMICA FERROVIÁRIA, Lucas Valente, 2015 

 

Ao se inscrever em curvas, todo corpo está submetido à ação de forças, dentre elas a 

centrífuga. Não sendo diferente para os veículos ferroviários, essa força tem enorme 

interferência nos estudos de dinâmica de vagões. Se tratando especificamente de curvas, a via 

permanente é projetada com o intuito de minimizar a componente da força que tende a jogar 

os veículos para fora da curva. Com isso faz-se o uso de um desnivelamento transversal entre 

os dois trilhos em uma curva. Tecnicamente falando, este recurso é chamado de superelevação 

da via: eleva-se o trilho do lado externo da curva em relação ao trilho interno na tentativa de 

compensar a força centrífuga dos veículos naquele ponto. 

Do ponto de vista físico, a força centrífuga pode ser descrita pela equação: 

 

   
   

 
 

 

Onde: 

 

   = Força Centrífuga 

  = massa 

  = Velocidade Linear 

  = Raio da curva 

 

Também atua sobre um vagão a força Normal, ou força peso: 
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Onde: 

 

   = Força Peso 

  = massa 

  = aceleração da gravidade 

 

Figura 8 – Forças atuantes sobre um vagão em curva 

 

Fonte: DINÂMICA FERROVIÁRIA, Lucas Valente, 2015 

 

Para que se tenha uma inscrição teórica perfeita, a uma velocidade “V”, as 

componentes laterais de cada força devem ser iguais, proporcionando o equilíbrio do vagão. 

Essas componentes são descritas por: 

 

      
   

 
         

 

                 

 

Onde: 

 

      = Componente lateral da força centrífuga 

      = Componente lateral da força peso 

  = Ângulo da superelevação 

 

Igualando as forças: 
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Figura 9 – Decomposição das forças atuantes sobre um vagão em curva 

 

Fonte: DINÂMICA FERROVIÁRIA, Lucas Valente, 2015 

 

Como a caixa dos vagões são corpos rígidos, praticamente não sofrem deformações 

em curvas. Para que se tenha uma inscrição perfeita, é necessário que haja um movimento 

relativo (giro) entre a estrutura do vagão e os truques. Quanto menor for o momento resistente 

ao giro, melhor será o desempenho dos truques e mais fácil será sua inscrição radial. Para isso 

faz-se o uso de lubrificantes sólidos no prato pião inferior – componente da travessa central 

responsável pelo acoplamento do truque com a estrutura.  

 

Figura 10 – Comportamento do truque em relação à estrutura numa inscrição radial 

 

Fonte: DINÂMICA FERROVIÁRIA, Lucas Valente, 2015 
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2.1.2 Suspensão Secundária 

 

Conforme descrito no item anterior, os PADs utilizados em truques de conceito radial 

têm fundamental importância na dinâmica dos vagões e, por este motivo, são chamados de 

suspensão primária. Mesmo desempenhando um papel super relevante no subsistema, existe a 

necessidade de um outro conjunto responsável pelo amortecimento do veículo. Este novo 

conjunto composto por molas e pelas cunhas de fricção é denominado Suspensão Secundária. 

Com o vagão em movimento, as imperfeições da via são absorvidas pelo conjunto de 

molas e cunhas. Dependendo da imperfeição, a mola pode se comprimir ou se estender. Com 

esses movimentos ela é capaz de armazenar energia que, ao ser liberada, será controlada pelas 

cunhas de fricção, suavizando o seu retorno à posição inicial. Este controle, de 

responsabilidade das cunhas de fricção, se dá pelo seu atrito com a travessa lateral, dissipando 

a energia armazenada pelas molas em forma de calor. Quanto maior for a rigidez do pacote de 

molas, mais limitado será o curso de atuação das cunhas de fricção, afetando diretamente no 

amortecimento do vagão. O trabalho desse conjunto reflete na estabilidade dos veículos 

ferroviários bem como seu desempenho diante das variáveis operacionais. 

 

Figura 11 – Suspensão Secundária composta por molas e cunhas de fricção 

 

Fonte: ACADEMIA MRS EM BUSCA DA EXCELÊNCIA, TRUQUES, Paulo Maurício, 2011 

 

Comparando o sistema vagão a um sistema massa – mola – amortecedor simples, 

temos a seguinte relação: 

Massa → Estrutura do vagão 

Mola → Pacote de molas 
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Amortecedor → Cunhas de fricção 

Para que as cunhas exerçam seus papéis de dissipar energia por atrito, é necessário que 

uma força atue sobre elas, pressionando-as contra a travessa. Essa força é proveniente de uma 

mola. O amortecimento de vagões pode ser classificado de duas maneiras quanto à disposição 

das cunhas e suas respectivas molas na travessa central: 

 Amortecimento Constante: as cunhas de fricção se localizam sobre a travessa 

central e a mola que exerce força contra ela está confinada na travessa e não sofre 

influência do carregamento do vagão. 

 Amortecimento Variável: a cunha de fricção é montada em série com uma das 

molas do pacote de molas responsável pelo amortecimento do vagão. Esta mola 

auxilia no amortecimento e exerce força contra a cunha. Com isso, a condição de 

carregamento do vagão influencia na variabilidade da força da mola sobre a cunha 

fazendo com que seu amortecimento varie de acordo com a massa transportada.  

 

Figura 12 – Amortecimento Constante e Variável sob efeito de vagão vazio e carregado 

 

Fonte: ADAPTADO PELO AUTOR, 2016 

 

As molas para utilização nas suspensões de veículos ferroviários são projetadas para 

vida infinita: definidas as condições de contorno no projeto, poderão ser submetidas a 

infinitos ciclos que não irão romper por fadiga. Submeter as molas a cargas acima dos valores 

de projeto ou até mesmo utilizar materiais fora da especificação pode fazer com que a 

constante elástica das mesmas diminua com o passar do tempo, prejudicando sua capacidade 

de trabalho. Esta junção de fatores pode acarretar num problema conhecido como Mola 

Sólida, onde as espiras se tocam dinamicamente ou permanecem sempre coladas (mola sólida 

estática), não permitindo o amortecimento do veículo, transferindo todo o impacto do vagão 

Carregado Carregado Vazio Vazio 

Amortecimento Constante Amortecimento Variável 
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para a via ou oscilação da via para o vagão. Segundo Valente (2015), o fator dinâmico de um 

vagão GDT com molas sólidas, carregado com 130 toneladas, pode aumentar em até 66% em 

relação ao valor de projeto, dependendo do local, qualidade da via e condições do lastro. 

 

Tabela 1 – Fator dinâmico obtido através de simulação multicorpos no VAMPIRE 

 

Fator Dinâmico - 55 km/h (GDT 130 ton) 

Ponte 
Truque Ride Master 

Projeto 

Truque Ride Master 

Mola Sólida 
% aumento 

1 1,10 1,75 59% 

2 1,08 1,42 31% 

3 1,09 1,38 27% 

4 1,10 1,83 66% 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 

 

 A constatação deste fenômeno de mola sólida pode ser obtida visualmente pelas 

marcas planas nas espiras, como mostra a Figura 13: 

 

Figura 13 – Mola ferroviária com evidência de toque entre espiras (mola sólida)

 
Fonte: ARTIGO “It Takes Three to Rock and Roll”, 2005 

 

Sob a ótica da manutenção, não levando em conta fatores econômicos ou referentes a 

processos, os casos onde as molas são diagnosticadas como a da Figura 13 devem ser 

substituídos, uma vez que não desempenham com eficiência o papel de absorção dos 

impactos. 
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Por se tratar de um componente de desgaste, a indicação de substituição das cunhas de 

fricção se dá pela verificação de sua altura em relação à travessa central: quanto mais alta 

estiver a cunha, mais gasta ela está, pois a área de contato será menor, diminuindo o atrito 

permitindo que a mola a empurre para cima com maior facilidade. Para esta verificação do 

momento ideal de troca, faz-se o uso do gabarito conhecido como “bigode”. De acordo com a 

Figura 14, com o ponto “X” apoiado na travessa central, os pontos “Y” e “Z” não poderão 

tocar as cunhas. Caso isto ocorra, elas terão que ser substituídas, uma vez que seu papel de 

amortecimento não está sendo executado de forma satisfatória: 

 

Figura 14 – Utilização de gabarito “bigode” na verificação de altura das cunhas 

 

Fonte: ACADEMIA MRS EM BUSCA DA EXCELÊNCIA MATERIAL RODANTE – VAGÕES 

TRUQUES, 2011 

 

Baseado em dados obtidos por simulação multicorpos no software VAMPIRE, 

(Valente, 2015), pode ser visto na Figura 15 a resposta de amortecimento de um vagão GDT 

com peso bruto de 130 toneladas, equipado com truques modelo Ride Master de projeto 

(gráfico da esquerda).  Na mesma figura também pode-se observar a resposta do mesmo caso 

porém com a pressão das cunhas em 50% do valor de projeto (gráfico da direita). Ambos os 

casos foram simulados com o tráfego por uma via com irregularidades para excitar a 

movimentação vertical do vagão: 
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Figura 15 – Resposta de amortecimento de vagão com truque de projeto e truque com cunhas 

degradadas – Simulação VAMPIRE 

 
Fonte: DINÂMICA FERROVIÁRIA, Lucas Valente, 2015 

 

Outro componente que exerce grande influência na dinâmica dos vagões, em especial 

no controle de instabilidades dinâmicas, são os Ampara Balanços. Em relação às inscrições 

em curvas, pré-cargas excessivas combinadas com altos coeficientes de atrito entre o ampara 

balanço da caixa e o do truque, aumentam o momento resistente de giro do truque em relação 

à caixa, prejudicando o posicionamento correto dos truques durante a inscrição. A escolha de 

um ampara balanço adequado é fundamental para a performance do truque. 

É evidente a importância da integridade das cunhas, molas e ampara balanços no que 

diz respeito à dinâmica dos veículos ferroviários. Fatores já citados anteriormente como molas 

com baixa constante elástica, cunhas com pressão abaixo dos limites estabelecidos pré carga 

elevada nos ampara balanços podem ser decisivos para ocorrência de acidentes. Em menor 

escala, podem se tornar barreiras para aumentos de velocidade ou alterações de modelos 

operacionais. O diagnóstico desses problemas deve ser feito de maneira sistêmica e preditiva, 

levando o ativo até seu limite aceitável e seguro, retirando para manutenção no momento 

planejado. 

 

2.2 RELAÇÃO DE FORÇA LATERAL E VERTICAL – L/V 

 

O transporte ferroviário é uma modalidade logística onde a trajetória dos veículos é 

definida e limitada pela via permanente. Por esta razão, é incontestável a necessidade do 

material rodante permanecer sobre os trilhos em qualquer circunstância. Deste modo, o 

descarrilamento pode ser definido como “ato ou efeito de deixar os trilhos” (Magalhães, 

2011) deve ser estudado e entendido para que possa ser evitado. Os prejuízos causados por 

essa modalidade de acidente ferroviário podem gerar desde custos diretos mínimos até valores 

exorbitantes prejudicando tanto negócios internos como também de terceiros. Alguns pontos 

importantes que devem ser considerados nesse tipo de acidente podem ser destacados abaixo: 
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 Custos oriundos das avarias e perdas de carga, quando não se há cobertura de 

seguros 

 Em virtude de grandes descarrilamentos pode-se haver elevação de franquias de 

seguro 

 Redução da vida útil de componentes tanto do material rodante como da via 

permanente como rodas, rolamentos, trilhos e dormentes. 

Existe sobretudo inúmeros prejuízos que não se pode quantificar como por exemplo a 

interrupção dos serviços da própria ferrovia ou também de clientes e terceiros. Neste quesito 

se enquadram os pontos mais relevantes que são relativos à segurança dos colaboradores, da 

população instalada ao longo da ferrovia e do meio ambiente. Portanto, a prevenção desse tipo 

de acidente, bem como a análise preditiva da saúde do material rodante, são fatores 

fundamentais para a viabilidade do transporte ferroviário. 

Dentre todos os elementos de estudo num caso de descarrilamento, um merece atenção 

especial: relação L/V. Esta relação nada mais é do que a razão entre a força Lateral e Vertical 

que a roda exerce sobre o trilho num determinado ponto da via e pode ser descrita pela 

seguinte equação: 

 

 

 
 

             

              
 

 

Figura 16 – Representação vetorial da relação L/V 

 

Fonte: DINÂMICA FERROVIÁRIA, Lucas Valente, 2015 
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2.2.1 Critério de Nadal 

 

 

O estudo de dinâmica ferroviária tem evoluído bastante com o passar do tempo. 

Apesar das constantes evoluções, existem teorias criadas ainda no século XIX que servem de 

pilar para diversas análises atuais. O caso que mais se aplica a este conceito de dinâmica 

ferroviária é o estudo de relação L/V Crítico desenvolvido por M. J. Nadal em 1896. Esta 

relação é baseada no equilíbrio entre as forças Lateral (L) e Vertical (V) que a roda exerce 

sobre o trilho em um ponto de contato (P), obtendo um ângulo (β) de inclinação de face ativa 

do friso da roda com o trilho e do coeficiente de atrito (μ) entre as partes.  

 

Figura 17 – Representação vetorial das forças consideradas no L/V Crítico de Nadal 

 

Fonte: ADAPTADO PELO AUTOR, 2016 

 

 

Numa trajetória normal de um veículo ferroviário, a força vertical que atua sobre ele é 

responsável por mantê-lo nos trilhos, enquanto a força lateral tende a favorecer o 

descarrilamento. No entanto, o ângulo de contato entre o friso da roda e o trilho, juntamente 

com o fator de atrito possuem fundamental importância na estabilidade do veículo. O 

equilíbrio dessas forças é que definem a relação de L/V Crítico de Nadal: 

 

                  

 

                 

P 
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Simplificando a equação acima tem-se a equação de define o valor de L/V Crítico de 

Nadal: 

 

 

   
  

      

        
 

 

 

Em síntese, de posse dos valores do coeficiente de atrito num determinado ponto e o 

ângulo entre o friso da roda e trilho neste mesmo ponto, o valor de L/V atuante do veículo 

ferroviário não poderá ultrapassar o valor de L/V Crítico de Nadal. Caso isto ocorra, a 

probabilidade da roda escalar o trilho é grande, aumentando as chances de um 

descarrilamento.  

Quanto maior for o valor do L/V Crítico de Nadal, mais segura será a operação, 

desfavorecendo a escalada de trilho. Um dos fatores que propiciam esta elevação do L/V 

Crítico é o baixo coeficiente de atrito entre o friso da roda e o trilho. O gerenciamento deste 

atrito é baseado na lubrificação da parte interna do boleto, garantindo maior segurança 

operacional e aumentando a vida útil tanto da roda como do próprio trilho.  O outro fator que 

tem ligação com o aumento do L/V Crítico é o ângulo formado na interface roda – trilho. Para 

um trilho novo e uma roda nova esse ângulo é de aproximadamente 70°. Com o passar do 

tempo e desgaste acentuado do trilho, esse valor tende a cair, diminuindo o L/V de Nadal. No 

Gráfico 1 pode ser observado os valores de L/V Crítico em função  do fator de atrito para os 

ângulos de contato roda – trilho de 60°, 65° e 70°. 

É sabido que outros fatores influenciam diretamente no valor de L/V Critico. Neste 

ponto, apesar de amplamente utilizado, o estudo Nadal carrega consigo uma certa 

simplicidade e por isso é bastante conservador. Entretanto suas conclusões convergem para 

pontos em comum com outros estudiosos do assunto. 
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Gráfico 1 – L/V Crítico de Nadal em função do coeficiente de atrito para diferentes ângulos 

de interface roda – trilho 

 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 

 

 

2.2.2 Critério de Heumann 

 

 

Outro pesquisador do assunto de L/V foi o alemão Heumann, que desenvolveu estudos 

na área a partir de 1930. Ele foi responsável por uma das expressões matemáticas mais 

complexas dentre os estudos de L/V Crítico:  

 

 

   
  

    

     
 

    
 
   

           
 
  

  

 

Onde: 

 

  = ângulo de ataque da roda 

  = fator para a relação entre a elasticidade da via e suspensão do veículo 

  = raio da roda 

  = metade da distância entre os pontos de apoio das duas rodas de um mesmo eixo 

  = coeficiente de atrito na superfície de rolamento 

    = coeficiente de atrito no friso 

  = ângulo de face ativa do friso da roda com o trilho 

 

 

Um ponto relevante do estudo de Heumann segundo Paulo Magalhães (2011) é a 

percepção da influência do ângulo de ataque     formado pela obliquidade da roda em relação 

ao trilho na obtenção do L/V Crítico. Esta influência levantada por Heumann possui fator 
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decisivo em certas circunstâncias e prega que quanto maior for o ângulo de ataque entre a 

roda e o trilho, mais baixo será o valor do L/V Crítico. Desta maneira, todos os fatores 

capazes de elevar este ângulo devem ser analisados, devido sua contribuição negativa à 

segurança operacional e vida dos componentes. Este é o caso clássico do truque fora de 

esquadro – Warp, que por sua má inscrição em curva, tem ângulo de ataque elevado, 

aumentando o esforço lateral e gerando maior risco de descarrilamento. 

 

Figura 18 – Demonstração esquemática do Ângulo de Ataque 

 

Fonte: ADAPTADO PELO AUTOR, 2016 

 

O fato da equação de Heumann adotar mais variáveis complexas está ligado ao seu 

desenvolvimento que, diferente de Nadal, foi uma formulação elaborada a partir de dados 

experimentais. Porém, o mais importante do estudo empírico de Heumann, é a convergência 

para a importância do ângulo de face ativa do friso da roda, já considerada por Nadal no 

século anterior. Ambos ressaltam que, quanto maior for este ângulo, mais elevado será o valor 

do L/V Crítico, favorecendo a segurança operacional. Entretanto existe o entendimento de que 

a elevação deste ângulo atinge um valor limite usual próximo de 72° dependendo de perfis de 

roda e trilho. Acima disso, apesar do aumento do L/V Crítico em ambos os casos, o tempo de 

excitação deve ser muito menor para que a força lateral seja capaz de fazer a roda escalar o 

trilho. Por outro lado, ângulos próximos de 60° permitem tempos maiores de excitação, mas 

não suportam esforços laterais de grandes magnitudes. 
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circulação 
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2.2.3 Utilização do valor de L/V atuante na indicação de truques com avaria 

 

Atualmente no mercado estão disponíveis equipamentos capazes de detectar o 

desempenho dos truques ferroviários, são os chamados TPDs – Truck Performance Detector 

(Detector de Performance de Truque). Estes equipamentos são compostos por sensores 

instalados em 3 pontos da via, preferencialmente em 2 curvas opostas de raio contínuo e uma 

tangente intermediária, capazes de indicar as forças Laterais e Verticais que as rodas dos 

veículos exercem sobre a via. Segundo um estudo realizado por H.M. Tournay, S. Chapman, 

R. Lang e R. Walker a utilização desse tipo de equipamento nas ferrovias americanas vêm 

crescendo devido a necessidade de monitoramento do material rodante e indicação preditiva à 

manutenção. 

Neste estudo referenciado, foi feita a instrumentação de um rodeiro de vagão tipo 

Gôndola (vagão a ser modelado posteriormente em software de dinâmica ferroviária) e um 

rodeiro de vagão tipo Caixa – Fechado. Os resultados indicaram a elevação do L/V de acordo 

com que se aumentava a velocidade e também chegaram a atingir o valor de L/V igual a 1 

para o vagão Gôndola, limite máximo estipulado pela AAR. Esses dados serviram de 

incentivo para maiores análises de valores de L/V obtidos por equipamentos instalados na via. 

 

Gráfico 2 – L/V versus Velocidade [mph] para dois tipos de vagões diferentes 

 

Fonte: ALGORITHMS IN SUPPORT OF DETECTOR-BASED PREDICTIVE ROLLING STOCK 

MAINTENANCE: CORRELATION BETWEEN DATA AND TEARDOWN RESULTS, H.M. 

Tournay, S. Chapman, R. Lang e R. Walker 

  

Em outro teste, com o intuito de eliminar ou diminuir efeitos dinâmicos indesejáveis 

em vagões de carga, foi feito um ajuste no conjunto de suspensão de alguns vagões colocando 
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cunhas de fricção novas e ampara balanços de contato constante (componente responsável por 

limitar as oscilações da estrutura do vagão, aumentando a resistência rotacional do truque em 

relação à estrutura). Com essas alterações foi possível chegar a limites de velocidade de até 50 

milhas por hora sem efeitos de dinâmica indesejados. Algumas conclusões puderam ser 

tiradas deste estudo: 

 

 Efeitos dinâmicos indesejados podem ser identificados com a utilização de 

Waysides (equipamentos ao longo da via para monitoramento do material 

rodante); 

 O mau desempenho dos truques pode estar relacionado com a baixa pressão das 

cunhas de fricção, baixa resistência rotacional imposta pelos ampara balanços ou 

má lubrificação do prato pião. Todos estes problemas podem ser corrigidos via 

ações corretivas de manutenção. 

 

Esta relação entre desempenho de truques e dados gerados por TPD também foi objeto 

de estudo do artigo referenciado. A combinação das medidas de força Vertical e Lateral de 

cada roda, bem como o desenvolvimento de alguns parâmetros, tem ligação direta com o 

desempenho dos truques. Dentre as métricas já estipuladas pela AAR, duas tiveram maior 

relevância no estudo: a primeira é o valor de L/V atuante em cada roda, fator indicativo de 

probabilidade da roda escalar o trilho. A segunda métrica é o valor de L/V líquido atuante 

pelos dois rodeiros do mesmo truque (TGSF), fator que pode estar relacionado com a falta de 

esquadro do truque – Warp, tendendo a elevar os esforços laterais na via. 

A interpretação dessas métricas permitiu aos desenvolvedores do estudo a criação de 

um fator chamado Fator de Warp do Truque (TWF) capaz de indicar o grau de distorção do 

truque. Com isso conseguem indicar se um truque se encontra ou não em Warp e relacionar 

isso com a TGSF medida por um TPD. O resultado desta análise pode ser visto no Gráfico 3. 

Os pontos em azul (esquerda) indicam medidas de truques não deformados, enquanto que os 

pontos rosa (direita) indicam truques com maior TWF, ou seja, maior grau de deformação. Os 

truques com TWF próximos de 100% são responsáveis por produzir altos valores de TGSF, 

por isto, foram selecionados vagões desta população para uma análise física. 

Na amostra de vagões selecionada, foram constatadas anomalias pertinentes ao sistema 

de amortecimento do vagão: cunhas altas (não necessariamente no limite de rejeito) placas de 

desgaste quebradas, molas da cunha fraturada. Também foram constatados alguns rodeiros 
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com medidas fora do padrão. Dentro da amostra analisada, houve casos de nada constatado 

para o truque indicado, entretanto o outro truque do vagão apresentava avarias.  

Gráfico 3 – TGSF versus TWF numa curva de 350 metros de raio 

 
Fonte: ALGORITHMS IN SUPPORT OF DETECTOR-BASED PREDICTIVE ROLLING STOCK 

MAINTENANCE: CORRELATION BETWEEN DATA AND TEARDOWN RESULTS, H.M. 

Tournay, S. Chapman, R. Lang e R. Walker 

 

 

Por fim, o estudo de correlação do L/V atuante medido por um TPD e possíveis 

avarias no subsistema truque, permite concluir que o uso de Waysides favorece a gestão da 

manutenção dos ativos de uma ferrovia. Todos os componentes ligados a algum tipo de 

movimento relativo do truque podem ter relação com seu desempenho, devendo assim ser 

monitorado continuamente, auxiliando no processo de manutenção do material rodante. 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO PRÁTICO – VARIÁVEIS DA SIMULAÇÃO 

 

 

Dada a importância da relação L/V nos estudos de dinâmica ferroviária já demonstrada 

na revisão da bibliografia, foi proposto o desenvolvimento de um projeto voltado para análise 

desta relação. Motivado pela posse de um equipamento medidor de L/V e por sua não 

operação no período de Maio/2014 a Outubro/2016, iniciou-se um trabalho de Simulação 

Dinâmica Multicorpos com foco no estudo das forças entre roda e trilho. Neste capítulo serão 

demonstradas as variáveis consideradas nesta Simulação. 
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3.1  EQUIPAMENTO MEDIDOR DE L/V 

 

Existem diversos tipos de dispositivos de medição utilizados em instrumentação na 

ferrovia. Um deles, largamente utilizado é o Extensômetro Elétrico, também conhecido como 

Strain Gauge. Este dispositivo pode ser anexado a uma estrutura qualquer e, quando for 

submetido a uma tensão, terá sua resistência elétrica variada. De posse dos dados de variação 

da resistência, constantes do extensômetro e do material instrumentado, é possível medir suas 

deformações. Com isso, de maneira indireta, podemos relacionar a deformação obtida com a 

força imposta para tal deformação. 

O medidor de L/V da MRS utiliza a metodologia descrita acima e é composto por 16 

Strain Gauges sendo 8 no trilho interno à curva e 8 no trilho externo. Para a medição da força 

Lateral, são anexados 2 extensômetros na alma externa de cada trilho e 2 na alma interna, para 

medir as deformações oriundas das tensões de tração e compressão a que os trilhos são 

submetidos. Já na medida da força Vertical, cada trilho recebe 4 extensômetros anexados no 

patim, sendo 2 do lado interno do trilho e 2 do lado externo. A Figura 19 permite visualizar de 

maneira mais clara como é a disposição dos extensômetros na parte externa de um dos trilhos. 

Também pode ser visto, protegidos por uma manta preta, os 4 Strain Gauges anexados no lado 

interno do trilho externo à curva. 

 

Figura 19 – Strain Gauges anexados no lado externo do trilho interno à curva 

 

Fonte: FOTO DE ACERVO INTERNO MRS LOGÍSTICA, 2013 
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 Este equipamento opera com o regime de redundância, que consiste na duplicação de 

todo o sistema de Strain Gauges num espaço de aproximadamente 2 metros, ou seja, todos os 

dados força Lateral e Vertical são captados num primeiro ponto, chamado Crib 1 e, dois 

metros a frente são captados novamente pelo Crib 2 – Figura 20. Teoricamente, pela 

proximidade entre os Cribs, os dados medidos pelo equipamento devem ter valores bem 

próximos, permitindo uma maior garantia de precisão da medida. Desta forma, todo o sistema 

de aquisição dos dados é composto por 32 extensômetros: 16 pertencentes ao Crib 1 e 16 ao 

Crib 2. 

 

Figura 20 – Crib 1 e Crib 2 – Sistema de redundância na aquisição de dados 

 

Fonte: FOTO DE ACERVO INTERNO MRS LOGÍSTICA, 2013 

 

 

3.2  LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO EQUIPAMENTO 

 

Sabendo da existência de diversas variáveis com influência direta no valor do L/V, era 

necessário buscar um local estratégico para se instalar o equipamento. Como o L/V é um 

parâmetro indicativo de descarrilamento, optou-se por colocá-lo em uma curva de raio 

apertado localizada no quilômetro 192 + 160 metros da ferrovia operada pela MRS Logística. 

Este ponto se encontra na cidade de Mendes, no estado do Rio de Janeiro e pode ser 

observado na Figura 21.  
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Figura 21 – Vista de Satélite do local de instalação do L/V em Mendes – RJ 

 

Fonte: Google Maps, 2016 

 

A curva onde o equipamento se localiza possui um raio de 211 metros e por isto é 

considerada no âmbito ferroviário uma curva de raio apertado. Por este motivo, os esforços 

laterais aumentam no momento da inscrição, uma vez que a estrutura do vagão, por inércia 

tenta continuar sua trajetória retilínea e o truque a dirige para a inscrição na curva. 

 

3.3  QUESTÃO OPERACIONAL 

 

Outro fator que ressalta a localização crítica de instalação do equipamento é a questão 

operacional. O maior tráfego neste ponto é o de vagões carregados com minério exportação. 

No geral as composições na MRS são formadas por 2 locomotivas tracionando na cabeça do 

trem e 134 vagões carregados sendo tracionados. No entanto, este ponto possui um aclive, 

fazendo necessária a utilização do auxílio de cauda: duas locomotivas são anexadas na cauda 

do trem exercendo esforço compressor na composição para auxiliar a subida da rampa. Este 

modelo operacional faz com que os vagões da composição sejam submetidos a três formas de 

esforço: 

 Tração: este esforço é exercido pelas locomotivas da cabeça do trem e por isso é 

mais ressaltado no primeiro 1/3 da composição e decresce em direção à calda. O 

esforço de tração é responsável por “puxar” os vagões para o lado interno da curva. 

 Compressão: a locomotiva do auxílio de calda tem o papel de “empurrar” a 

composição para ajudar a vencer a rampa de subida. Por este motivo, os vagões da 
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cauda do trem sofrem um elevado esforço de compressão, que possui componente 

lateral favorável a empurrá-los para o lado externo da curva. 

 Slack: o ponto intermediário da composição que alterna sutilmente entre os 

esforços de tração ou compressão é conhecido por Slack. As posições 

intermediárias neste modelo operacional são as menos exigidas em questão de 

esforços nos engates, favorecendo a inscrição em curvas. 

Este modelo operacional pode ser melhor representado pela Figura 22: 

 

Figura 22 – Esquema de esforços em modelo operacional com auxílio de calda 

 

 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 

 

Esses esforços aos quais os vagões são submetidos possuem grande influência na força 

Lateral que a roda exerce sobre o trilho. Por isso devem ser analisados separadamente para 

que se entenda o peso referente a cada uma dessas condições operacionais.  

 

3.4  MODELOS DE TRUQUE 

 

 

Atualmente na MRS Logística, os vagões utilizam diversos modelos de truques 

ferroviários, definidos pelo tipo do vagão e carga transportada. Pela diversidade dos modelos 

de truques utilizados nos vagões GDT de 130 toneladas, optou-se por simular apenas dois 

truques distintos: Ride Control Usinado (6 ½” x 9”) e Ride Master Retrofitado (6 ½” x 9”). A 

escolha foi embasada no tamanho da frota que utiliza esses modelos, na disponibilidade da 

modelagem já pronta no software utilizado para a simulação e na diferença de amortecimento 

entre os modelos (Ride Control utiliza amortecimento constante e Ride Master utiliza 

amortecimento Variável, conceitos definidos no item 2.1.2 – Figura 12). 



43 

 

 

Como o objetivo principal do trabalho é avaliar a resposta dinâmica de truques 

ferroviários com defeito, outra variável inserida na simulação foi a degradação dos truques. O 

intuito desta medida era alterar os dados de projeto de modo a simular os truques na condição 

de Warp – travessas laterais fora de esquadro. 

Assim definidas as variáveis, a árvore de saídas da simulação pode ser descrita pela 

Figura 23: 

 

Figura 23 – Árvore de saídas da Simulação – Variáveis 

 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 

 

 

4 SIMULAÇÃO DINÂMICA MULTICORPOS – VAMPIRE® 

 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, fez-se a utilização do Software VAMPIRE® - 

Vehicle Analysis Modeling Package in the Railway Enviroment. Este é um programa 

computacional de simulação dinâmica multicorpos que reproduz em ambiente virtual a 

interação entre veículos ferroviários e via permanente. Sendo um software especializado, o 

VAMPIRE permite a utilização de elementos específicos, tornando capaz a reprodução de 

qualquer tipo de veículo ferroviário. Este capítulo trará as definições das saídas das 

simulações bem como os valores obtidos em cada etapa. 

 

4.1  DEFINIÇÃO DAS SAÍDAS DA SIMULAÇÃO 

 

Na tentativa de replicar a exata condição a que os vagões são submetidos no ponto de 

instalação do equipamento, definidas as variáveis da etapa de simulação, dá-se início ao 

processo de tratamento dos dados para posteriores conclusões. Todo processo de simulação 

foi previamente definido com as variáveis descritas no item 3 deste trabalho. 

Nas Tabela 2 e 3 estão descritas as condições de contorno para um vagão GDT 130 

toneladas com os dois modelos de truques já citados (Ride Master e Ride Control) na 

condição de Projeto e Warp respectivamente.  
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Tabela 2 – Condições de Contorno para Truque RM e RC na condição de Projeto 

Condição de Projeto 

Variável Ride Master 6 ½" x 9" Ride Control 6 ½" x 9" 

CG Vagão 0 0 

Ixx Caixa 119,55 119,55 

Iyy Caixa 828,62 828,62 

Izz Caixa 873,76 873,76 

Base rígida (m) 1,78 1,78 

Pad Kx (kN/mm) 13,14 6,60 

Pad KY (kN/mm) 8,76 6,70 

Pad Kz (kN/mm) 175,19 1580,00 

Folga longitudinal no 

pedestal (mm) 
2,40 10,00 

Jogo longitudinal no 

pedestal (mm) 
1,20 5,00 

Força lateral estática de 

fricção pela cunha (kN) 
14,93 8,07 

Força vertical estática de 

fricção pela cunha (kN) 
13,34 7,21 

Subida da cunha (mm) 0,00 0,00 

Folga lateral entre travessa 

e lateral (mm) 
25,30 4,40 

Jogo lateral entre travessa e 

lateral (mm) 
12,65 2,20 

Folga longitudinal entre 

travessa e lateral (mm) 
15,10 6,30 

Jogo longitudinal entre 

travessa e lateral (mm) 
7,55 3,15 

Pré carga do ampara 

balanço (kN) 
15,80 - 

Atrito prato de pião 0,20 0,20 

Folga do ampara balanço 

(mm) 
- 8,00 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 
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Tabela 3 – Condições de Contorno para Truque RM e RC na condição de Warp 

 

Condição de Warp 

Variável Ride Master 6 ½" x 9" Ride Control 6 ½" x 9" 

CG Vagão 0 0 

Ixx Caixa 119,55 119,55 

Iyy Caixa 828,62 828,62 

Izz Caixa 873,76 873,76 

Base rígida 1,78 1,78 

Pad Kx 13,14 6,60 

Pad KY 8,76 6,70 

Pad Kz 175,19 1580,00 

 Folga longitudinal no 

pedestal (mm) 
 2,40  10,00 

Jogo longitudinal no 

pedestal (mm) 
1,20 5,00 

Força lateral estática de 

fricção pela cunha (kN) 
8,81 6,16 

Força vertical estática de 

fricção pela cunha (kN) 
7,87 5,51 

Subida da cunha (mm) 50,80 50,80 

Folga lateral entre travessa 

e lateral (mm) 
25,30 4,40 

Jogo lateral entre travessa e 

lateral (mm) 
12,65 2,20 

Folga longitudinal entre 

travessa e lateral (mm) 
15,10 6,30 

Jogo longitudinal entre 

travessa e lateral (mm) 
7,55 3,15 

Pré carga do ampara 

balanço (kN) 
26,70 - 

Atrito prato de pião 0,20 0,20 

Folga do ampara balanço 

(mm) 
- 4,00 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 

 

 

Devido o comprimento da composição e o ponto de referência que será analisado 

(aclive), a velocidade dos vagões tende a diminuir da cabeça para a calda do trem a medida 

que passam pelo referencial. Como citado anteriormente, as três condições operacionais a que 

os vagões são submetidos tiveram as seguintes velocidades imputadas na simulação: 
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 Tração: 10,28 m/s = 37,01 km/h 

 Slack: 10,03 m/s = 36,11 km/h 

 Compressão: 9,14 m/s = 32,90 km/h 

 

Outro ponto importante a ser ressaltado é a maneira de modelagem da via permanente 

no Software. O equipamento fica localizado em dois pontos próximos, na circular da curva. 

Isso quer dizer que cada roda da composição gera duas medidas. Na simulação, a curva 

modelada é a mesma em que o equipamento está instalado, sendo optado por obter as medidas 

numa extensão de 20 metros da mesma como pode ser vista na Figura 24. A cada 0,305 

metros o simulador fornece uma medida o que resulta em 65 pontos medidos para cada roda 

de um vagão em cada um dos possíveis conjuntos de simulação apresentados na Figura 23. É 

de se notar que a quantidade de dados é extensa, tornando necessária a manipulação dos 

mesmos para que os resultados convirjam a um ponto lógico e coerente.  

 

Figura 24 – Via modelada no VAMPIRE com circular de 20 metros em destaque   

 

Fonte: MEDIÇÃO TRACKSTAR MRS, 2016 

 

 

Com o número extenso de pontos no output do VAMPIRE, optou-se neste estudo por 

utilizar a média dos valores obtidos em cada etapa da simulação de maneira a normalizar os 

pontos extremos. 

Em resumo, até o presente momento têm-se as seguintes saídas de simulação: 

 

Raio: 211m – Circular: 20m 
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 Vagão GDT 130 Toneladas (L/V das 8 rodas) 

o Com truques Ride Master 

 Projeto 

 Tração 

 Slack 

 Compressão 

 Warp 

 Tração 

 Slack 

 Compressão 

o Com truques Ride Control 

 Projeto 

 Tração 

 Slack 

 Compressão 

 Warp 

 Tração 

 Slack 

 Compressão 

 

Nas simulações de vagão com truque em Warp, somente o truque da cabeceira A 

possui esta característica. O truque B permanece inalterado, utilizado o modelo de projeto. 

Espera-se que em um caso real, apenas um dos truques do mesmo vagão chegue aos níveis de 

degradação simulados. Casos onde os dois truques estão em estado avançado de degradação 

são raros e não serão contemplados neste trabalho.  

 

4.2  RESULTADOS DA SIMULAÇÃO – L/V TRUQUE RIDE MASTER 

 

Como já citado, o trabalho será baseado nos valores médios de L/V obtidos em cada 

etapa da simulação. Na Tabela 4 estão explícitos os valores de L/V obtidos para o truque Ride 

Master: 
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Tabela 4 – L/V Médio para truque Ride Master 

Tração  
Ride Master 

 
Projeto Warp 

 
Roda 1 Roda 2 Roda 3 Roda 4 Roda 1 Roda 2 Roda 3 Roda 4 

L/V Médio 
Direito 

 
0,434 0,064 0,368 0,000 0,468 0,161 0,366 -0,004 

Esquerdo 
 

0,382 0,033 0,323 0,017 0,329 0,204 0,331 0,019 

            

Slack  
Ride Master 

 
Projeto Warp 

 
Roda 1 Roda 2 Roda 3 Roda 4 Roda 1 Roda 2 Roda 3 Roda 4 

L/V Médio 
Direito 

 
0,428 0,047 0,365 -0,008 0,462 0,139 0,365 -0,010 

Esquerdo 
 

0,396 0,040 0,338 0,025 0,349 0,217 0,341 0,025 

            

Compressão  
Ride Master 

 
Projeto Warp 

 
Roda 1 Roda 2 Roda 3 Roda 4 Roda 1 Roda 2 Roda 3 Roda 4 

L/V Médio 
Direito 

 
0,414 0,006 0,364 -0,022 0,447 0,076 0,376 0,001 

Esquerdo 
 

0,435 0,068 0,360 0,039 0,393 0,257 0,345 0,014 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 

 

Após análise dos dados das três situações operacionais distintas, concluiu-se que: 

vagões submetidos a esforços de Compressão tem maior probabilidade de gerar um L/V alto, 

uma vez que este esforço tende a empurrar o vagão para fora da curva, aumentando sua força 

Lateral. Embasado nisto, as análises seguintes serão feitas somente para Compressão. Com 

isso, os valores obtidos podem ser considerados conservadores, mas resguardam de qualquer 

eventualidade uma vez que este estudo vem sendo realizado em prol da segurança 

operacional. 

Definido o padrão de análise, tem-se os Gráficos 4 e 5 a seguir: 

Gráfico 4 – L/V Médio em Compressão – Ride Master de Projeto 

 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 
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Gráfico 5 - L/V Médio em Compressão – Ride Master em Warp 

 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 

 

 

Conforme a teoria mostra, fica claro no Gráfico 4 que, em truques de projeto, os 

rodeiros de ataque (primeiro rodeiro do truque a se inscrever na curva) 1 e 3 possuem L/V 

mais altos enquanto os rodeiros de reboque 2 e 4 possuem L/V baixos, uma vez que a 

inscrição na curva já foi iniciada. Pelo contrário, no Gráfico 5 percebe-se um aumento 

expressivo no valor do L/V da roda 2 esquerda, fator explicado pela condição de Warp a qual 

o truque estava submetido. 

 

4.3  RESULTADOS DA SIMULAÇÃO – L/V TRUQUE RIDE CONTROL 

 

Como descrito no caso anterior, segue na Tabela 5 os valores de L/V Médio obtidos 

via simulação para o truque Ride Control: 
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Tabela 5 – L/V Médio para truque Ride Control 

Tração  
Ride Control 

 
Projeto Warp 

 

Roda 1 Roda 2 Roda 3 Roda 4 Roda 1 Roda 2 Roda 3 Roda 4 

L/V Médio 
Direito 

 
0,391 0,050 0,254 0,001 0,451 0,089 0,269 0,006 

Esquerdo 

 
0,337 0,027 0,225 0,016 0,286 0,172 0,238 0,028 

            

Slack  
Ride Control 

 
Projeto Warp 

 

Roda 1 Roda 2 Roda 3 Roda 4 Roda 1 Roda 2 Roda 3 Roda 4 

L/V Médio 
Direito 

 
0,382 0,037 0,249 -0,008 0,447 0,088 0,251 -0,006 

Esquerdo 

 
0,350 0,040 0,233 0,026 0,309 0,192 0,238 0,030 

            

Compressão  
Ride Control 

 
Projeto Degradado 

 

Roda 1 Roda 2 Roda 3 Roda 4 Roda 1 Roda 2 Roda 3 Roda 4 

L/V Médio 
Direito 

 
0,344 -0,010 0,245 -0,023 0,430 0,048 0,243 -0,021 

Esquerdo 

 
0,393 0,067 0,247 0,042 0,355 0,237 0,250 0,041 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 

 

Conforme descrito no item 4.2, as análises seguintes serão feitas somente para o 

regime operacional de Compressão. Com isso, os valores obtidos podem ser considerados 

conservadores, mas resguardam de qualquer eventualidade uma vez que este estudo vem 

sendo realizado em prol da segurança operacional. Desta forma, tem-se os Gráficos 6 e 7 a 

seguir: 

 

Gráfico 6 – L/V Médio em Compressão – Ride Control de Projeto 

 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 
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Gráfico 7 – L/V Médio em Compressão – Ride Control em Warp 

 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 

 

A mesma comparação feita para o truque Ride Master também se aplica a este modelo. 

Um ponto a se ressaltar é a leve queda nos valores de L/V do Ride Control em relação ao Ride 

Master. Este já pode ser considerado um indicativo de melhor desempenho do RC sobre o RM 

no ponto onde foi realizada a simulação (ponto de instalação do L/V). 

 

4.4  DEFINIÇÃO DE PARÂMETRO 

 

Os resultados já tratados dos valores de L/V para ambos os truques ficaram bem 

próximos, tanto para o caso de Projeto quanto para o caso de truque degradado – Warp, 

valendo comentar o leve desempenho superior do modelo Ride Control. Um ponto claro 

observado nos casos do truque em Warp foi o aumento considerável do L/V obtido pela roda 

interna à curva (esquerda) no rodeiro 2. Este aumento realmente expressa alguma anomalia, 

uma vez que o rodeiro 2, por ser considerado um rodeiro de reboque, deve obter valores de 

L/V baixos. Isso se deve ao fato das rodas dos rodeiros 2 e 4 exercerem baixos esforços 

Laterais, considerando que o truque já foi inserido na curva pelos rodeiros de ataque 1 e 3. 

Partindo do ponto observado em relação ao rodeiro 2, buscando um parâmetro 

indicativo desta condição, de maneira normalizada para qualquer variável operacional, foi 

proposto a metodologia descrita pela seguinte equação: 
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Como o valor do L/V de Projeto é bem semelhante para os dois lados, tanto para o 

rodeiro 1 quanto para o rodeiro 2, essa relação tende a dar um resultado muito próximo de 1. 

Portanto, num caso de truque de Projeto, independente do modelo ou da questão operacional, 

   1. 

De maneira contrária, analisando os resultados obtidos para um truque em Warp, 

verifica-se que não há uma semelhança nos valores de ambos os lados. Com isso, no cálculo 

do Fator   para truques em Warp conforme simulação, teremos resultados maiores que 1. 

Deste modo, truques com o defeito simulado possuem    1. 

 

5 RESULTADOS 

 

Os valores obtidos via simulação fazem necessário o estudo da teoria para que se tenha 

conclusões concretas. Entretanto vão ao encontro daquilo que se espera de uma situação real. 

Para o truque simulado na condição de Projeto, os resultados foram bem convergentes ao que 

se tem na literatura e também aos dados de instrumentações de rodeiro já realizadas pela 

MRS. No que diz respeito ao vagão simulado com o Truque A degradado de maneira a 

provocar o Warp, os resultados foram divergentes da expectativa: esperava-se um aumento 

significativo do L/V no rodeiro de ataque. Na verdade, o verificado foi o aumento do L/V no 

rodeiro de reboque. De certa forma, a ideia de se identificar truques com defeito segue válida, 

uma vez que o Fator   representou bem a falha, independente da questão operacional à que o 

vagão/truque esteja submetido. Este resultado fica claro quando se compara o Gráfico 8 

demonstrando o Fator   para um vagão com truques de Projeto, ambos modelos de truques e 

nas três variáveis operacionais, com o Gráfico 9 que expressa o Fator   para um vagão com 

truque A em Warp e truque B de Projeto, ambos modelos de truques e nas três variáveis 

operacionais. 

Em relação às condições de contorno imputadas no software descritas nas Tabelas 3 e 

4, a relação de alteração dos parâmetros de projeto dos componentes ligados à dinâmica 

veicular, reflete claramente na condição de Warp. A Subida da cunha que, conforme relatado 

no item 2.1.2, quanto maior for sua altura em relação à travessa menos força irá exercer para 

manter o truque na posição de projeto. Já a Pré carga do ampara balanço, que é maior na 

condição de Warp para o truque Ride Master, dificulta a movimentação do truque em ralação 

à estrutura do vagão diminuindo seu desempenho nas inscrições em curva. Para o truque Ride 

Control, o fator que favorece o Warp neste quesito, é a Folga do ampara balanço. 
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Gráfico 8 – Fator   para vagão com truques de Projeto, ambos modelos, nas três condições 

operacionais 

 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 

 

 

 

Gráfico 9 – Fator   para vagão com truque A em Warp e truque B de Projeto, ambos 

modelos, nas três condições operacionais 

 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 
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O estudo de interação Roda – Trilho é constante dentro do ramo ferroviário. A relação 

L/V é um dos fatores mais relevantes nesse estudo. O acompanhamento sistêmico dessas 

forças realizado por equipamentos de via se faz necessário em qualquer empresa do ramo. 

Partindo do ponto que atualmente a MRS já possui um equipamento em plena atividade capaz 

de medir os impactos Verticais que as rodas dos vagões exercem sobre o trilho, os esforços 

Laterais são a maior preocupação, uma vez que não vêm sendo medidos. Seguindo esta linha 

de raciocínio, utilizando dos dados da simulação somente as forças Laterais que as rodas 

exercem sobre os trilhos, foi feita a comparação entre Truque de Projeto e Truque em Warp. 

Esta comparação leva em consideração a soma da força Lateral exercida pelas 4 rodas de um 

truque em direção a favor da abertura de bitola. O intuito desta análise é verificar o quanto um 

truque em Warp exerce a mais de força Lateral sobre a via em ralação ao truque de Projeto. 

Esta força tem influencia direta na manutenção da via permanente, afetando trilhos, 

dormentes e componentes de fixação. O resultado desta análise pode ser visto no Gráfico 10: 

 

Gráfico 10 – Força Lateral exercida pelo truque de Projeto e em Warp 

 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos via Simulação Dinâmica Multicorpos convergem em sua 

maioria para o que a literatura apresenta. O estudo do desempenho de truques ferroviários 

utilizando a metodologia apresentada é satisfatório uma vez que já permitiu conclusões do 

tipo: 

 L/V das rodas dos rodeiros de ataque (1 e 3) são de fato mais elevados comparado 

com rodeiros de reboque (2 e 4) nos truques novos – Projeto; 

 Apesar da diferença pequena, o truque modelo Ride Control apresentou 

desempenho superior comparado ao Ride Master em questão de esforços Verticais 

e Laterais nas inscrições em curva de raio apertado; 

 O Fator   representa bem a condição de degradação dos truques analisados via 

simulação, sendo capaz de normalizar a comparação mesmo em condições 

operacionais distintas; 

 É notório o aumento de esforço Lateral em truques degradados chegando a exercer 

4,5 toneladas força a mais sobre a via comparados a truques de projeto. 

 

O acompanhamento efetivo e sistêmico da relação L/V permite a indicação de truques 

à manutenção preditiva diminuindo os possíveis gastos em manutenções corretivas tanto do 

material rodante quanto da via permanente. 

Outro fator importantíssimo já indicado neste trabalho é a segurança operacional: a 

principal utilização do L/V atualmente é no estudo do alívio de roda via diminuição da força 

Vertical ou escalada do trilho devido aumento da força Lateral, fatores que favorecem o 

descarrilamento. Se tratando da segurança das pessoas ao redor da ferrovia, todo projeto se 

torna válido, não sendo diferente neste caso. Análises operacionais relacionadas com a 

interação veículo – via se tornam capazes com o entendimento maduro da relação L/V. 

Estudos de acompanhamento de novos componentes a serem homologados, modelos 

de truques em fase de teste, aumentos de carga e velocidade, novos modelos operacionais, 

tudo isso pode ser acompanhado via dados de medição de L/V, sempre agregando informação 

à estudos complexos e recorrentes no ramo Ferroviário. 
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7 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A análise dos dados obtidos via simulação é capaz de trazer conclusões importantes 

para os estudiosos do assunto. No entanto, o foco deste trabalho é fornecer os resultados 

obtidos via Simulação Dinâmica Multicorpos para servir de alicerce na utilização de 

equipamento medidor de L/V. Atualmente na MRS este equipamento se encontra em fase de 

instalação com previsão de funcionamento para Dezembro/2016. Paralelo a isto, vem sendo 

desenvolvido um software que permitirá realizar a análise sistêmica dos dados do 

equipamento de forma mais simples e clara, objetivando a indicação de truques degradados à 

manutenção. 

A implementação deste estudo nos dados fornecidos pelo equipamento é de grande 

importância para as ferrovias em geral, tornando possível ganhos em diversos setores dentro 

das empresas.   

O refino dos dados e resultados aqui apresentados é previsto e necessário. Apesar da 

simulação apresentar grande convergência com a realidade, não pode ser dito que somente a 

metodologia aqui apresentada seja capaz de indicar os casos pretendidos. Existem outras 

ferramentas e métodos matemáticos que permitem maximizar os resultados apresentados. 
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