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FEUP: o player
da inovação no
cluster da ferrovia
portuguesa
Ainda em Portugal não se falava em alta
velocidade e já na Faculdade de Engenharia
da U.Porto (FEUP) se vislumbravam
oportunidades no primeiro projeto da
Fundação Ciência e Tecnologia (FCT) sobre
comportamento dinâmico de pontes
ferroviárias, em 1992, liderado por Raimundo
Delgado, professor do departamento
de Engenharia Civil. A verdade é que o
comboio do conhecimento no setor não
mais abrandou: começam a surgir projetos
em colaboração com empresas portuguesas
que permitiram acumular conhecimento e
sobretudo ganhar o respeito de alguns dos
principais players da indústria ferroviária.
Em Portugal, os primeiros investimentos no setor da ferrovia
aconteceram em 1995, tendo sido considerados “estatégicos”.
Mais tarde e já nos governos de José Sócrates o argumento
para avançar com o projeto da alta velocidade sustentava-se
no facto de Portugal ser um país geograficamente periférico,
que não podia colocar-se à margem de um empreendimento ferroviário europeu de larga escala. “A verdade é que em
termos de dinâmica que foi criada, isto nunca mais parou
desde essa altura”, esclarece Adriano Carvalho, professor do
departamento de Engenharia Eletrotécnica da FEUP. A par
de Rui Calçada, professor do departamento de Engenharia
Civil e Luís Andrade Ferreira, professor do departamento de
Engenharia Mecânica, são os investigadores que mais têm
impulsionado o CSF - Centro de Saber da Ferrovia, um dos
Centros de Competência da FEUP.
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Um dos projetos que mais contribuiu para o reconhecimento do Centro junto dos principais players no setor da
ferrovia aconteceu numa colaboração com a Mota-Engil,
em 2009. O desafio consistiu em desenvolver soluções
inovadoras pré-fabricadas para pontes, atravessamentos
inferiores, barreiras de proteção de ruído e via em laje para
linhas de alta velocidade, de modo a obter ganhos importantes quer nos tempos de execução, quer nos custos finais
de construção. O resultado final superou as expectativas
e permitiu dinamizar um produto que foi replicado em
grandes obras mundiais, como a linha ferroviária de alta
velocidade LGV - Bretagne/Pays de la Loire, em França.
Em 2002, o professor Adriano Carvalho orienta Augusto Costa Franco durante a tese de mestrado, na FEUP.
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PROGRAMA DOUTORAL IRAIL: UMA PARCERIA
INÉDITA EM PORTUGAL

O CSF tem apostado fortemente
em desenvolver investigação ao
mais alto nível (...) que continua
a merecer atenções da parte da
Comissão Europeia
Intitulada “Sistema de diagnóstico de avarias inteligente
para manutenção ferroviária” a tese permitiu desenvolver e
testar em condições reais de funcionamento num veículo
ferroviário, um protótipo que apresentou bons resultados ao nível da fiabilidade, disponibilidade e segurança.
O objetivo passaria por estender a outro ramo do setor
de transportes de passageiros e mercadorias (rodoviário,
fluvial e aeronáutico), ao mesmo tempo que permitiria
um aumento do investimento destas empresas na área
de I&D, amplamente compensatório no custo do ciclo de
vida da respetiva frota de veículos. A ideia subjacente a este
trabalho de investigação esteve na génese da Nomad Tech
(ver página 13) e catapultou a FEUP para a linha da frente
no que toca à investigação científica nesta área. O projeto
chamou a atenção da CP que desde logo quis instalar esta
solução na linha de Cascais e garantir mais tempo de vida
aos comboios alfa (em média o preço de um alfa ronda os
15 milhões de euros).
Em Portugal há uma grande oportunidade de negócio só
na substituição de comboios e do sistema ligado à própria manutenção das carruagens. Em 2013, novamente
com Adriano Carvalho ao leme e colaboração da equipa
da Nomad Tech, iniciam-se estudos e testes no sentido de
desenvolver um novo módulo de tração nos comboios
alfa. O principal objetivo era equipar a frota da linha de
Sintra com tecnologia de tração IGBT (e substituir a antiga
GTO) por cerca de um terço do custo de um processo de
modernização convencional. Durante um ano fizeram-se
testes exaustivos, que lhes permitiram depois apresentar
resultados bastante animadores à CP: uma poupança de
12,5% de energia da unidade de tração a IGBTs relativamente à unidade a GTO, em condições idênticas de
exploração. “A frota ferroviária portuguesa tem aproximadamente 28 mil módulos, cada um deles custa cerca de
200 mil euros, portanto tudo o que possa ajudar a minimizar este impacto interessa obviamente a quem gere o
negócio”, esclarece o investigador da FEUP.

O Programa Doutoral em Sistemas e Tecnologias Inovadoras
para a Ferrovia (iRail) é um programa doutoral inédito em
Portugal. Tem como objetivo dar resposta às atuais preocupações relacionadas com a procura de sistemas de transporte ferroviário de alta capacidade, eficientes em termos
de desempenho e de custo, resilientes e sustentáveis. A
funcionar desde 2015, o programa doutoral é uma parceria
entre a Universidade do Porto, a Universidade do Minho e a
Universidade de São Paulo, no Brasil.

Conseguiram igualmente instalar um sistema/equipamento de diagnóstico remoto em tempo real enquanto parte
do projeto de modernização, o que significa que o sistema
de tração pôde ser levado para um regime de manutenção
sob condição. O Diretor-Geral da Nomad Tech para o
Material Circulante & Engenharia de Manutenção, Nuno
Freitas, enalteceu na altura, “o papel da CP e da FEUP para o
sucesso do projeto”, que considerou “preponderante”.
Em 2012, teve início um projeto de I&D promovido pela
empresa Evoleo Technologies e pela FEUP, em parceria
com a IP, para o desenvolvimento de um sistema de pesagem dinâmica e deteção de irregularidades de rodados
de veículos ferroviários. A principal função do sistema era
permitir comparar com os serviços contratualizados e com
os limites regulamentares, bem como tarifar os operadores
ferroviários em função da qualidade geométrica dos rodados
e das cargas transportadas. Em 2015 foi iniciado um projeto
demosntrador do sistema, prevendo-se que venha a ser
instalado no futuro em diversos pontos estatégicos da rede
ferroviária nacional.

MAXBE: O INÍCIO DA AVENTURA EUROPEIA
À medida que a investigação e o know-how no setor
da ferrovia foi avançando, o CSF - Centro de Saber da
Ferrovia da FEUP, toma consciência de que o estado da arte
europeu não é muito diferente da realidade portuguesa,
pelo menos no que toca às implicações económicas e de
segurança causados pelos eixos ferroviários. Na Europa há
alguma falta de padronização que justifique o trabalho
de monitorização da condição e diagnóstico precoce de
rolamentos de eixo por integração de tecnologia. Além
disso, os documentos europeus atuais não apresentam
quaisquer orientações para a gestão da manutenção do
material circulante no que diz respeito aos rolamentos de
eixos, o que torna a associação de monitorização, diagnós-
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FEUP INTEGRA PLATAFORMA FERROVIÁRIA
PORTUGUESA

tico e manutenção uma abordagem interessante. É neste
contexto que surge o projeto MAXBE, integrado nos programas de financiamento do 7ºPQ: um consórcio europeu
de 17 parceiros (indústria, universidades, utilizadores finais
e PME) de oito Estados-Membros, que representam operadores, fabricantes de rolamentos de eixos, agentes-chave
da comunidade ferroviária e especialistas no domínio da
monitorização e material circulante.
O projeto, coordenado pela FEUP, arrancou em 2012 com
um total de 5 milhões de euros para investigação. Para a
Faculdade de Engenharia fazer parte deste consórcio europeu foi como entrar na liga dos campeões: abriu portas
e fez com que a rede de contactos nesta área se alargasse
e consolidou definitivamente o seu papel enquanto player
no setor da inovação da ferrovia, respeitado pelos principais parceiros internacionais.
Em 2015, FEUP e Evoleo, integram um novo consórcio
europeu, IN2Rail, composto por 54 parceiros, entre os quais
players mundiais como a Ansaldo, a Bombardier e a Siemens.
O projeto visa, entre outros desafios, o desenvolvimento de
sistemas avançados de gestão do tráfego ferroviário, que
permitam prever em tempo real situações críticas para a
operação em função de dados da monitorização da condição da infraestrutura ferroviária e ambientais.

O projeto de dinamização da indústria através da criação
de uma plataforma centrada na ferrovia portuguesa existe
formalmente desde julho de 2015. O principal objetivo era
reunir os principais atores do sistema ferroviário nacional e
conseguir criar um cluster e ganhar dimensão para se afirmar
internacionalmente. Numa fase inicial oito players integraram a Plataforma Ferroviária Portuguesa: IP, CP, Mota-Engil,
Evoleo, Nomad Tech, Alma Design, Faculdade de Engenharia
da U.Porto (FEUP) e Instituto Superior Técnico (IST). Neste
momento a plataforma conta já com 40 associados.
O facto da FEUP integrar este consórcio nacional no setor
da ferrovia desde o primeiro momento demonstra que
esta é uma das áreas em que a Faculdade de Engenharia
tem desenvolvido bastante trabalho. O Centro de Saber da
Ferrovia tem apostado fortemente em desenvolver investigação ao mais alto nível e que continua a merecer atenções
da parte da Comissão Europeia. Só em 2015 foi aprovado,
no âmbito do H2020, um financiamento para um consórcio
de países europeus com know-how em matéria de ferrovia,
designado por Shift2Rail, no valor de 900 milhões de euros.
Trata-se sobretudo de desenvolver projetos de inovação ligados à indústria da ferrovia. A participação da FEUP, membro
associado deste consórcio, vai centrar-se na criação de novos
sistemas para a via, de novos sistemas de monitorização e,
ao nível da melhoria do comportamento das infraestruturas
ferroviárias, no desenvolvimento de soluções inovadoras para
o reforço de pontes e túneis. Questões relacionadas com a
eficiência energética também vão ser alvo de estudos por
parte de investigadores e alunos de doutoramento, num
total de 15 pessoas da Faculdade de Engenharia.
shift2rail.org
ferrovia.pt

