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resumo 

 

 

O início da carreira profissional, aconteceu em 2009 após frequentar o curso 
de Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações (entretanto adaptado ao 
modelo de Bolonha e renomeado Mestrado Integrado em Engenharia 
Eletrónica e Telecomunicações).  
A emergente vontade de iniciar uma atividade profissional e a oportunidade 
que me foi apresentada, conduziu ao início daquilo que considero hoje ser uma 
sólida carreira profissional. Esta minha decisão acabou por colocar sempre em 
segundo plano a conclusão do curso e consequente atribuição do grau de 
Mestre em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de 
Aveiro. 
A presente Dissertação propõe-se a evidenciar e demonstrar a aquisição de 
competências profissionais nas áreas da eletrónica e de telecomunicações, 
com foco na Compatibilidade Eletromagnética, decorrentes de 10 anos de 
experiência profissional no sector da Engenharia de Transportes, através da 
apresentação do portefólio de competências profissionais. 
Fazem parte deste portefólio trabalhos de caracterização do comportamento 
eletromagnético da infraestrutura ferroviária, de ensaios de validação e 
simulação e de desenvolvimento de software e hardware específicos para 
monitorização da mesma. Estes visam garantir a conformidade da 
infraestrutura ferroviária com as Normas Internacionais aplicáveis em matéria 
de segurança elétrica e de compatibilidade eletromagnética. 
A seleção dos trabalhos incluídos neste portefólio resulta de uma seleção 
minuciosa das atividades de maior conteúdo técnico e científico, desenvolvidos 
durante o meu percurso profissional. 
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abstract 

 

I started my professional career in 2009 after attending the course Electronic 
and Telecommunications Engineering (meanwhile adapted to the Bologna 
Process and renamed Integrated Masters in Electronic and 
Telecommunications Engineering). 
The emerging desire to start my professional activity and the opportunity 
presented to me led to the beginning of what I consider today to be a solid 
professional career. This decision has postponed the conclusion of my studies 
and consequent attribution of the master’s degree in Electronic and 
Telecommunications Engineering by the University of Aveiro. 
This Dissertation proposes to highlight and demonstrate the professional 
competencies in the areas of electronics and telecommunications, with focus 
on Electromagnetic Compatibility, resulting from 10 years of professional 
experience in the Transportation Engineering industry, by presenting the 
professional portfolio. 
This portfolio includes works to characterize the electromagnetic behavior of 
the railway infrastructure, validation and simulation tests and the development 
of specific software and hardware to monitor it. These are intended to show 
compliance of the railway infrastructure with the applicable International 
Standards on electrical safety and electromagnetic compatibility. 
The selection of the works included in this portfolio results from a thorough 
selection of the activities which I consider to be of highest technical and 
scientific content, developed during my professional career. 
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1.  Resumo profissional 

O meu nome é Pedro Carreira, tenho 35 anos e resido atualmente com a minha família em Berlim, Alemanha. 

Sou aluno do curso de Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, tendo completado, 

entre 2002 e 2008, a totalidade do programa curricular à exceção da unidade curricular Dissertação. 

Em novembro de 2009, iniciei a minha carreira profissional ao ingressar num programa de estágio, denominado 

“Renovar REFER”, na empresa REFER, E.P.E. Durante este estágio, que teve a duração de um ano, tive a 

oportunidade de integrar a Direção Geral de Engenharia da Infraestrutura (DGEI) e conhecer as diferentes 

especialidades técnicas que constituem um sistema ferroviário. Em particular, a especialidade de Sinalização e 

Compatibilidade Eletromagnética, responsável por elaborar especificações funcionais de instalações e 

sistemas, verificar a aprovar projetos resultantes das mesmas, ensaiar e monitorizar instalações e soluções 

técnicas implementadas assim como estudar novas soluções para melhoria das condições de segurança. Objeto 

de um relatório final de estágio, as atividades desenvolvidas durante o decorrer do mesmo permitiram que o 

meu desempenho fosse avaliado como uma enorme mais valia para o Departamento de Sinalização e 

Compatibilidade Eletromagnética, tendo em novembro de 2010 ingressado nos quadros da empresa. 

Como técnico de sinalização e compatibilidade eletromagnética desenvolvi diversos estudos e projetos em 

conformidade com normas de compatibilidade eletromagnética e de segurança elétrica em infraestruturas 

ferroviárias, bem como atividades de instrumentação de material circulante e ensaios de monitorização e 

diagnóstico relativos à compatibilidade deste com a infraestrutura ferroviária (sinalização, telecomunicações e 

instalações fixas de tração elétrica e alimentação). 

Na área de investigação e desenvolvimento desenvolvi, com base em modelos matemáticos, sistemas de 

simulação de diferentes ambientes ferroviários com vista a definir estratégias que garantam a segurança de 

pessoas e instalações elétricas, bem como sistemas de análise e aquisição de dados de suporte aos diversos 

ensaios de compatibilidade eletromagnética. 

O percurso profissional na REFER, E.P.E. foi extremamente enriquecedor tanto do ponto de vista profissional 

como pessoal, no qual tive a oportunidade de conhecer praticamente a totalidade da Rede Ferroviária Nacional 

bem como de colaborar com os mais diversos colegas de diferentes empresas nacionais, internacionais e 

entidades públicas inclusive algumas Universidades. Atualmente, a empresa responsável pela gestão e 

manutenção da infraestrutura ferroviária nacional designa-se Infraestruturas de Portugal, SA no seguimento do 

processo de fusão com a empresa Estradas de Portugal, E.P.E que ocorreu em 2015. 
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Em outubro de 2016, e após um período de sete anos a trabalhar em Portugal, integrei os quadros da empresa 

Siemens AG, em Berlim, na Alemanha. A dimensão deste projeto profissional assumia um caracter fortemente 

aliciante para a minha carreira profissional tendo assim decidido rescindir o meu vínculo profissional com a 

Infraestruturas de Portugal SA. 

Na Siemens AG, atualmente designada Siemens Mobility GmbH, integrado no departamento MO TPE RS IE 

SE, leia-se, Mobility (MO) Turnkey Projects & Electrification (TPE) Rail Solutions (RS) Integration 

Engineering (IE) System Engineering (SE), desempenho a função de EMC Earthing & Bonding Engineer, na 

qual assumo a responsabilidade técnica de garantir, ao nível geral do sistema ferroviário, a compatibilidade 

eletromagnética e a segurança elétrica de pessoas e instalações na integração dos diferentes subsistemas em 

diversos projetos ferroviários internacionais. As principais atividades desenvolvidas envolvem: 

• Desenvolvimento de estratégias e especificações técnicas (E&B concept e EMC management 

plan) adaptadas às singularidades de cada projeto em conformidade com as normas internacionais 

aplicáveis; 

• Analise dos requisitos técnicos dos diversos projetos com vista à integração dos diferentes 

sistemas (ex. sinalização e telecomunicações, instalações fixas de tração elétrica e material 

circulante); 

• Verificação das medidas técnicas aplicadas nos distintos projetos relativamente à compatibilidade 

eletromagnética e à segurança elétrica das instalações durantes as diferentes fases do projeto, 

instalação e comissionamento para colocação ao serviço; 

• Atividades de investigação e desenvolvimento na área da compatibilidade eletromagnética, em 

particular na mitigação de interferências eletromagnéticas provocadas pelos sistemas de tração 

elétrica; 

• Colaboração em grupos de trabalho de organismos Nacionais e Internacionais na área da 

compatibilidade eletromagnética. 

Atualmente estou a trabalhar em dois projetos ferroviários internacionais, nos quais a Siemens é responsável 

pelo desenvolvimento, execução e integração de todos os sistemas: o projeto Qatar Education City People 

Mover System, em Doha, no Qatar, e o projeto Hovedstadens Letbane, em Copenhaga, na Dinamarca. 

Paralelamente, participo em grupos de trabalho internos com vista à preparação de documentação técnica 

específica que integre a proposta final da Siemens para o desenvolvimento e execução de outros projetos a 

nível internacional na área de engenharia de transportes. 
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2.  Enquadramento 

Nas últimas décadas o tráfego ferroviário na rede eletrificada da Rede Ferroviária Nacional aumentou 

significativamente. A introdução de novos serviços de transporte de passageiros e mercadorias por parte dos 

operadores ferroviários, com recurso a novas unidades elétricas de material circulante, traduziu-se num 

aumento significativo das potências em jogo e das correntes de tração associadas. Contemporaneamente na 

infraestrutura ferroviária têm vindo a ser realizados importantes investimentos ao nível das suas instalações de 

Sinalização e Telecomunicações.  

Assegurar que os vários subsistemas da infraestrutura ferroviária coexistem harmoniosamente no mesmo 

ambiente, torna-se imperativo para garantir a segurança das pessoas e o correto funcionamento dos sistemas. 

O aumento da suscetibilidade dos equipamentos eletrónicos relativamente às influências eletromagnéticas 

constitui um denominador comum que caracteriza este tipo de equipamentos com grandes potencialidades de 

exploração, está, porém, a decorrer em paralelo com o aumento da poluição eletromagnética ambiente. 

Garantir a segurança das pessoas, a proteção de estruturas e instalações garantindo a disponibilidade do serviço 

assume-se como uma missão cada vez mais difícil. O vasto conjunto de Normas existentes visa guiar o 

projetista ou gestor de infraestrutura em garantir os níveis de segurança da mesma, definindo limites para as 

emissões eletromagnéticas dos diferentes sistemas ferroviários bem como valores máximos de tensão elétrica 

presentes na infraestrutura. 

A realização de atividades de simulação para caracterização da infraestrutura, a validação dos resultados 

obtidos através da realização de ensaios na mesma bem como a monitorização do comportamento elétrico do 

material circulante existente na rede ferroviária, é essencial para garantir e demonstrar a conformidade da 

infraestrutura ferroviária com as Normas aplicáveis. 

O significativo aumento da densidade populacional que se tem verificado nas grandes cidades terá um forte 

impacto na necessidade de transporte da quem nelas vive. Este facto associado ao crescente desenvolvimento 

tecnológico são fatores aliciantes que representam um desafio permanente para o sector da engenharia de 

transportes em particular para a especialidade de compatibilidade eletromagnética. 

 

2.1 Caracterização do sistema elétrico ferroviário  

O sistema elétrico ferroviário em Portugal caracteriza-se, praticamente na sua totalidade, por um sistema de 

corrente alterna (AC) à exceção da Linha de Cascais, onde a tração elétrica é feita em corrente continua (DC). 

O sistema de tração elétrica é composto por um conjunto de instalações fixas de tração elétrica (subestação de 

tração, catenária e sistema de retorno de tração) e naturalmente pelo material circulante, que representa o 

conjunto da carga elétrica do sistema. 
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A subestação de tração é alimentada por uma linha de distribuição trifásica (ou bifásica) de alta tensão, onde a 

tensão de alimentação é transformada em 25 kV (50Hz). O fornecimento de energia elétrica aos comboios é 

feito através da catenária, que por sua vez, é constituída por um fio de contacto, um cabo de suporte, pêndulos 

e naturalmente um conjunto de estruturas de suporte mecânico a estes. 

Cada Subestação alimenta um conjunto de sectores de catenária. Estes sectores estão separados, através de uma 

Zona Neutra (pequena extensão de catenária sem alimentação elétrica) de outros sectores alimentados por 

outras Subestações por forma a impedir a circulação de correntes paralelas na rede de distribuição em alta 

tensão.  

Para o transporte de energia a 25 kV distinguem-se dois sistemas: sistema 1x25 kV e 2x25kV.  

No sistema 1x25 kV (Figura 1) o transformador de potência que no primário é ligado a duas fases da rede de 

alimentação, apresenta no secundário tensão nominal aos seus terminais de 25 kV  

 

Figura 1– Esquema do sistema 1x25 kV 

 

No sistema 2×25 kV (Figura 2) o transporte da energia é feito a 50 kV, no entanto a tensão disponibilizada aos 

comboios é igual à disponibilizada no sistema 1×25 kV. A existência de um feeder negativo -25 kV e de 

autotransformadores permite reduzir substancialmente a corrente nos carris e sistema de retorno. A função do 

autotransformador é efetuar a ligação elétrica entre o feeder negativo e a catenária (Figura 3). 
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Figura 2– Esquema do sistema 2x25 kV 

 

 

Figura 3 – Autotransformador 

 

O sistema de retorno de tração referido como parte do sistema elétrico, caracteriza-se pelo conjunto carris e 

condutores de retorno.  

Em instalações antigas, o sistema de retorno designa-se Sistema Tradicional (ST), este baseia-se apenas nos 

carris e num cabo de terra enterrado (CDTE), colocado junto ao caminho de cabos existente (Figura 4).  

Devido ao facto de a corrente circular numa malha de grande dimensão, desde a Subestação até à carga através 

da catenária, e de novo até à Subestação através dos carris, do CDTE e do solo, a impedância vista pelo 

pantógrafo é bastante elevada. Este facto limita a distância para o fornecimento de energia. 
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Figura 4 – Retorno da corrente de tração no sistema ST 

 

Este sistema, devido à grande distância que separa os condutores que transportam a maior parte da corrente de 

tração (catenária e carris), produz consequentemente elevados valores de campos magnéticos. 

As desvantagens associadas a este Sistema condicionam a sua utilização, motivo pelo qual foi desenvolvido 

um Sistema de Retorno (RT) em que o retorno da corrente de tração pé feito não só pelos carris e CDTE mas 

também por um cabo de terra aéreo (CDTA). Por sua vez carris, CDTE e CDTA são ligados entre si 

transversalmente, em distâncias regulares, por forma a redistribuírem a corrente de retorno de tração entre os 

diferentes condutores. 

 

Figura 5 – Retorno da corrente de tração no sistema RT 

 

A colocação do CDTA na proximidade da catenária, resulta num acoplamento magnético mútuo entre estes 

condutores o que reduz a impedância do sistema, à semelhança de um transformador com enrolamentos 
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primário e secundário. Desta forma uma parte considerável da corrente de tração circula no CDTA 

(aproximadamente 20%), o que resulta naturalmente em níveis de campo magnético mais baixos 

comparativamente com o sistema ST. 

O sistema de retorno associado ao sistema de tração elétrica de 2x25 kV designa-se sistema AT (Figura 6) e 

caracteriza-se pelo mesmo número de condutores de retorno do sistema RT. 

 

Figura 6 – Retorno da corrente de tração no sistema AT 

 

Quando uma composição ocupa uma secção situada entre dois autotransformadores conforme se representa na 

Figura 6, a Subestação está a alimentar a composição por intermédio de dois postos AT. Por outro lado, a 

corrente de tração flui através de dois autotransformadores, retornando de seguida à Subestação essencialmente 

através do feeder negativo. 

Como resultado deste transito de energia, o sistema AT caracteriza-se por baixas emissões de campo 

magnético, dado que apenas na secção onde a composição elétrica se encontra existe corrente a circular pelos 

condutores e retorno (carris, CDTA e CDTE). Nas secções onde a composição elétrica se encontra a montante 

destas, a corrente que circula no feeder negativo tem sensivelmente a mesma amplitude que a corrente que 

circula na catenária, mas sentido oposto o que contribui para uma anulação do campo magnético normalmente 

produzido pela catenária. 

A Figura 7 ilustra as diferenças entre campo magnético H (A/m) a 50 Hz resultante dos diferentes sistemas de 

retorno de tração para um via dupla. 
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Figura 7 – Amplitude do campo magnético a 50 Hz registado a 1m de altura acima do plano de rolamento. 

 

O estudo e conhecimento das características do sistema de tração elétrica é essencial para garantir um sistema 

ferroviário seguro para pessoas e instalações no que diz respeito às tensões de passo e contacto às perturbações 

eletromagnéticas, provocada não só pelo sistema de tração elétrica, mas também pelas descargas atmosféricas.  
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3.  Atividades profissionais desenvolvidas na 

Infraestruturas de Portugal, SA, Lisboa, Portugal 

Neste capítulo destacam-se algumas das que considero terem sido as principais atividades desenvolvidas 

durante o percurso profissional que envolvem ensaios e simulações, monitorização e diagnóstico, verificação 

da compatibilidade do material circulante com a infraestrutura, caracterização da infraestrutura bem como 

estudos e projetos. 

1) Implementação de uma cadeia de medida para monitorização de grandezas físicas no material 

circulante elétrico, designadamente corrente de tração, tensão na catenária e análise espetral do conteúdo 

harmónico injetado na rede. 

Com vista a traduzir a performance do sistema de retorno de corrente de tração, terras e proteções (RCT+TP) 

desenvolvi um conjunto de transdutores de medida bem como uma aplicação de software destinada à aquisição 

e registo de dados em modo remoto. Os dados em análise são fundamentalmente correntes e tensões numa 

secção transversal de via eletrificada 

Os transdutores de medida desenvolvidos consistem num enrolamento helicoidal uniformemente distribuído 

num núcleo de material não magnético. O seu princípio de funcionamento baseia-se no facto da corrente que 

circula no condutor envolvido pelo enrolamento, “Rogowski coil”, produzir um campo magnético, que por sua 

vez induz na aos terminais deste uma diferença de potencial (Figura 8). Esta diferença de potencial é 

diretamente proporcional ao número de espiras e à área transversal das mesmas e do raio da bobine. Através 

do uso de um amplificador e de um integrador eletrónico consegue-se traduzir a amplitude reduzida do sinal 

de tensão induzido aos terminais da bobine no valor de corrente (I) que se pretende medir. 

 

𝑉 𝑐𝑜𝑖𝑙 =  − 
µ0×𝑁×𝐴

𝑙
×

𝑑𝐼

𝑑𝑡
     (1) 

 

Sendo, µ0 é a permeabilidade magnética no vazio, N o número de espiras, A a área transversal das espiras e l 

o comprimento do fio. 
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Figura 8 – Esquema de princípio de funcionamento “Rogowski coil”, Il é a corrente no condutor, Im o fluxo magnético 

produzido pela corrente no condutor, A a área da espira e u2 a tensão induzida aos terminais 1 e 2 da bobina. 

 

Na Figura 9 podemos ver um conjunto de fotografias do processo de fabrico em laboratório do transdutor de 

medidas desenvolvido especialmente para ser instalado na catenária e no CDTA. A opção de desenvolver em 

laboratório um sensor em vez de utilizar um sensor comercial prendeu-se com o facto de os sensores comerciais 

disponíveis em laboratório terem sensibilidade e largura de banda limitadas. Adicionalmente o facto de se 

pretender instalar um dos sensores na catenária e outro no CDTA, tornava imperativo garantir que não seria 

necessária qualquer ação de manutenção (substituição das pilhas do integrador) dado os mesmos estarem 

instalados muito próximo da instalação elétrica de 25 kV  

      
a)       b) 
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c)       d) 

Figura 9 – Fotografias de um sensor do tipo “Rogowski coil” desenvolvidos para medidas de corrente na catenária. As 

figuras a) e b) são ilustrativas do processo de fabrico dos sensores. As figuras c) e d) demonstram o aspeto final do 

sensor pronto para instalação na catenária. 

 

O software para aquisição e registo de dados, que permitiu integrar num controlador industrial (CompactRio) 

um sistema remoto de monitorização em tempo real do conteúdo harmónico da catenária, foi desenvolvido em 

Labview. 

Para garantir que os dados obtidos pelos sensores desenvolvidos em laboratório são corretos foi necessário 

proceder ‘a calibração dos mesmos. Na Figura 10 podemos ver duas fotografias do ensaio de calibração dos 

sensores realizado na subestação de Vila Franca de Xira. 

      

a)      b) 

Figura 10 – Ensaio de calibração da cadeia de medida realizado na subestação de Vila Franca de Xira. A figura a) 

representa o sensor instalado num cabo seco de alta tensão da Subestação. A Figura b) ilustra a cadeia de medida 

utilizada para calibração do sensor. 
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A cadeia de medida utilizada para o processo de calibração neste tipo de ensaios encontra-se ilustrada na Figura 

11. 

 

Figura 11 – Cadeia de medida utlizada para calibração do sensor desenvolvido em laboratório, fator de escala 20 

mV/A). 

 

Na Figura 12 podemos ver o hardware instalado para monitorização remota do comportamento elétrico da 

catenária, instalado no armário técnico de um posto de catenária. 

 

Figura 12 – Controlador de tempo real para monitorização do conteúdo harmónico injetado na rede. 

 

Os resultados obtidos permitem conhecer ao nível de um plano transversal de uma secção da linha ferrovia, a 

forma como as correntes de tração se distribuem pelos respetivos condutores de retorno. 



13 

 

2) Desenvolvimento e análise de projetos de Retorno de Corrente de Tração, Terras e Proteções 

(RCT+TP) em várias linhas da rede ferroviária nacional eletrificada. 

O trabalho desenvolvido consistiu na elaboração de notas técnicas de suporte ao lançamento de concursos 

públicos para projetos de execução, bem como na revisão das diversas peças de projetos relativas a questões 

de segurança elétrica e de compatibilidade eletromagnética. 

Incluem-se nestas atividades diferentes troços das linhas suburbanas de Lisboa e Porto, bem com das Linhas 

do Norte, da Beira Baixa, do Sul, do Alentejo, do Algarve, do Minho, do Oeste. Estes troços estão ilustrados 

na Figura 13. 
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Figura 13 – Mapa das linhas e ramais com tráfego ferroviário  
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No âmbito das diferentes empreitadas de modernização da Linha do Douro e da Linha do Norte, fui responsável 

pelo desenvolvimento dos projetos específicos de RCT+TP dos troços Caide - Marco de Canaveses e Alfarelos 

– Pampilhosa. 

 

3) Desenvolvimento de modelos de simulação em ambiente Matlab, Simulink e SimPowerSystems de 

suporte à Normalização de Regras de Projeto de Sistemas RCT+TP. 

Este trabalho consistiu num projeto de investigação e desenvolvimento que permitiu aumentar o conhecimento 

e desenvolver uma ferramenta de suporte aos projetos de eletrificação com foco nas questões da segurança 

elétrica e da compatibilidade eletromagnética. 

O estudo encontra-se descrito de forma detalhada no subcapítulo 3.1, tendo posteriormente resultado na 

elaboração de um paper, apresentado no World Congress on Railway Reseach (WCRR) de 2016 em Milão, 

Itália, no (Anexo III). 

 

4) Ensaios de material circulante de operadores ferroviários. 

Como gestora da infraestrutura ferroviária, e em linha com os requisitos da Normas aplicáveis, a verificação 

da compatibilidade eletromagnética do diferente material circulante, diesel e elétrico com as instalações fixas 

de energia de tração e com os distintos sistemas de deteção de comboios instalados na rede ferroviária nacional, 

é uma obrigação legal da empresa.  

Neste sentido, dentro das atividades desenvolvidas destaco a instrumentação e os ensaios por mim realizados 

nas Unidades Múltiplas Elétricas (UME) da série 3400 que circulam na zona suburbana do Porto, nas Unidades 

Quadruplas Elétricas (UQE) da série 2300 e 2400 que circulam na Linha de Sintra e Linha de Cintura, nas 

UQE da série 3500 que circulam na Linha do Sul, com vista a identificar e resolver problemas de sobretensões 

na catenária e de ocupações intempestivas de circuitos de via que afetam a disponibilidade do serviço. 

Em linha com os requisitos da Norma EN 50121-2 realizei os ensaios de radiação eletromagnética da Unidade 

Tripla Diesel (UTD) da série 592.2, no âmbito do aluguer destas unidades por parte da operadora espanhola 

Renfe à operadora portuguesa, CP – Comboios de Portuga, E.P.E.  

 

I. Ensaio nas UQE 2300/2400 

No âmbito de uma alteração tecnológica dos conversores de tração das UQE 2300/2400, desenvolvida pela 

Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF), era imperativo perceber se esta alteração tinha 

impacto no comportamento elétrico já conhecido da UQE colocando em causa a compatibilidade do material 

circulante com as infraestruturas de energia de tração e de sinalização. Assim, foram realizados ensaios na 

Linha de Sintra com duas UQE com tenologias distintas por forma a verificar que ambas apresentavam um 

comportamento igual do ponto de vista elétrico. 
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Na Figura 14 podemos ver o processo de instrumentação de uma unidade quádrupla elétrica (UQE) da série 

2400 que circula regularmente na Linha de Cintura e na Linha de Sintra. O sensor capacitivo instalado junto 

ao coletor de corrente do material circulante permite registar o conteúdo harmónico na catenária e o conteúdo 

harmónico injetado na mesma. O sensor do tipo Rogoswki coil instalado no ponto frio do transformador de 

tração permite verificar o valor instantâneo da corrente consumida por cada UQE. 

      

      

Figura 14 – Fotografias da instrumentação da UQE 2400 nas oficinas de Campolide. Sensor capacitivo instalado junto 

do pantógrafo da UQE e sensor de corrente instalado no ponto frio do transformador de tração elétrica. 

 

A cadeia de medida tipo utilizada para este ensaio encontra-se ilustrada na Figura. 15. O sensor de tensão se 

instalado apenas numa das unidades permite verificar se existem sobretensões provocadas pelas unidades alvo 

de ensaio que possam provocar um desarme da subestação de tração. Os sensores de corrente encontram-se 

instalados em cada um transformadores de tração e permitem registar o consumo de cada unidade, o somatório 

das correntes representa o total da corrente presente nos carris, corrente essa que pode interferir com os sistemas 

de deteção de comboios instalados na linha, originando ocupações intempestivas dos circuitos de via e ou 

contadores de eixos, afetando a disponibilidade do serviço. 
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Figura. 15 – Esquema tipo da cadeia de medida tipicamente utlizada para monitorização do consumo e conteúdo 

harmónico injetado na rede pela composição elétrica. 

 

Ilustram-se na Figura 16 alguns resultados da referida campanha de ensaios que teve lugar na Linha de Sintra, 

em particular nos dois sectores de alimentação da subestação de tração da Amadora. Nos mesmos é possível 

verificar o conteúdo harmónico da corrente das UQE 2401 e 2451. Como se pode observar, os conversores de 

tração a tecnologia GTO (gate turn-off) da UQE 2401 apresentam um comportamento elétrico semelhante aos 

conversores de tração a tecnologia IGBT (insulated-gate bipolar trasistor) da UQE 2451.Os gráficos 

apresentam o conteúdo harmónico apenas a partir dos 200 Hz para que seja possível visualizar a amplitude da 

corrente nas frequências de funcionamento dos conversores de tração, naturalmente o conteúdo harmónico a 

50 Hz (frequência de tração elétrica) assume uma amplitude muito mais elevada.  
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Figura 16 – Conteúdo harmónico da corrente das UQE 2401 e 2451 na configuração com 4 “bogies” ao serviço (motora 

+ reboque + reboque + motora). 

 

Com resultados muito práticos para a EMEF, ficou demonstrado através dos ensaios realizados, que a alteração 

tecnológica desenvolvida não tinha impacto no comportamento elétrico das UQE, podendo assim a empresa 

continuar o processo de modernização destas unidades com um significado impacto na redução dos custos de 

manutenção destas unidades. 

 

II. Ensaio nas UQE 3500 

Na sequência de um número anormal de desarmes na catenária verificados na subestação, realizou-se uma 

campanha de ensaios com as UQE 3500 que circulam a Linha do Sul. A Figura 17 ilustra alguns resultados 

obtidos nessa campanha de ensaios onde se pode observar essa mesma ocorrência.  
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Figura 17 – Conteúdo harmónico da tensão na catenária provocada pela UQE 3500. 

 

Podemos verificar nas zonas assinaladas a vermelho que a catenária, cujo valor eficaz da tensão é de 25 kV, 

no entanto por duas vezes este valor vai a zero. No gráfico da tensão da catenária em função da frequência 

vemos que na frequência de 1150 Hz, o valor eficaz da tensão pé de 10 kV. O elevado valor de amplitude da 

tensão deve-se ao facto de a subestação ter a frequência de ressonância precisamente em torno dos 1150 Hz. 

Esta tensão a 1150 Hz somada à tensão a 50 Hz provoca um desarme da catenária na subestação. Podemos 

verificar que o conteúdo harmónico da corrente tem como frequência fundamental precisamente os 1150 Hz, 

estando assim os desarmes da catenária diretamente relacionados com a unidade alvo de ensaios. 

A situação foi reportada ao operador e na sequência de mais campanhas de ensaios foi encontrada uma solução 

técnica para resolver esta situação de incompatibilidade eletromagnética. 

 

III. Ensaio nas UTD 592.2 

A Norma EN 50121, é a norma de compatibilidade eletromagnética para aplicações ferroviárias, a mesma 

encontra-se publicada no Jornal Europeu é de aplicação obrigatória em todos os países membros do CENELEC 

(European Committee for Electrotechnical Standardization).  

Na Figura 18 podemos observar fotografias os ensaios realizados para verificação das emissões radiadas e 

conduzidas (9 kHz- 1 GHz) pela UTD 592.2. A cadeia de medida representada na Figura 19 diz respeito à 

configuração do ensaio descrita na parte 2 da Norma EN 50121 – Emissões do sistema ferroviário para o meio 

exterior, esta define para a composição em análise os limites ilustrados na Figura 20. 
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Figura 18 –Fotografia da campanha de ensaios de radiação (campo elétrico e magnético) da unidade UTD 592.2 na 

Linho do Douro (estacão de Tua). 
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Figura 19 – Esquema da cadeia de medida utlizada para medidas de campo magnético (antena loop - 9 kHz a 30 MHz) e 

campo elétrico (antena Biconilog - 30 MHz a 1 GHz). 

 



22 

  

Figura 20 – Valores limite de campo elétrico e magnético impostos pela EN 50121, para os diferentes regimes 

(estacionário e movimento lento). 

 

A Figura 21 ilustra alguns dos resultados obtidos durante estes ensaios, no mesmos podemos ver que as 

emissões provocadas pela unidade em analise não ultrapassam os limites definidos pela Norma. No conjunto 

de todos os ensaios foi ainda verificado que as UTD 592.2 não produziam qualquer conteúdo harmónico que 

provocasse interferências com os sistemas de deteção de comboios. 
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Figura 21 – Medidas de campo magnético obtidas entre os 9 kHz e os 150 kHz com a UTD 592.2. 

 

5) Atividades de suporte à manutenção e de resolução de problemas. 

A atividade de manutenção assume uma importância vital para a disponibilidade do serviço. Pontualmente 

existem ocorrências para as quais os procedimentos normais de manutenção são insuficientes para identificar 

e solucionar os problemas, sendo a Engenharia contactada para tentar dar o suporte técnico às equipas de 

manutenção. Neste âmbito realizei diversas atividades que listo de seguida: 
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I. Verificação dos níveis de tensão induzida em cabos de sinalização e telecomunicações instalados ao 

longo da via; 

Na fotografia da Figura 23 podemos ver dois transformadores de linha instalados em canais de 

comunicação do tipo Datalink. Este sistema de comunicações suporta-se num sinal diferencial transmitido 

num par de condutores que devido ao baixo nível de imunidade (condutores não entrançados e cabos sem 

blindagem), estes cabos estão instalados paralelamente ao longo da via férrea e sujeitos a tensões induzidas 

que provocavam a degradação do sinal de comunicação e consequente falha de comunicações e 

indisponibilidade do serviço. 

 

Figura 22 – Instalação de transformadores de linha em canais de comunicação Datalink na Linha do Sul para controlo 

dos níveis de tensão induzida e garantir a não degradação dos sinais de transmissão. 

 

Após um conjunto de ensaios em que se monitorizou a degradação do sinal nos canis devido a tensões induzidas 

a 50 Hz provocadas pela corrente de retorno de tração, foram instalados transformadores de linha por forma a 

diminuir o comprimento do paralelismo conseguindo dessa forma reduzir os níveis de tensão induzidos para 

valores aceitáveis que não causem degradação do sistema de telecomunicações. 

 

II. Medidas de ruido ambiente eletromagnético acopladas em canais de telecomunicações; 

As fotografias da Figura 23 mostram um ensaio realizado na estacão ferroviária de Roma – Areeiro. A 

passagem de unidades elétricas naquele local originava um erro de comunicação no sistema Convel (sistema 

proprietário português de controlo de velocidade) provocando uma frenagem de emergência que resultava 

naturalmente em impactos para a exploração ferroviária. 

O sistema Convel, baseia-se num sistema de comunicação entre o comboio e um conjunto de emissores 

instalados na via, designados balizas. A comunicação é modulada em amplitude com uma frequência central 

nos 27,095 MHz. Com um analisador espectral e uma antena do tipo Biconilog, foram feitos ensaios para 

verificar os níveis de ruido ambiente ou provenientes da unidade que pudessem provocar uma interferência no 

sistema de comunicação em causa.  
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Figura 23 –Fotografia de medidas de análise de ruido eletromagnético para despiste de anomalias no sistema Convel na 

Linha de Cintura (estacão de Roma - Areeiro). 

 

Dado este problema acontecia de forma aleatória, sem conseguir identificar um padrão de comportamento ou 

uma unidade responsável pelo erro de comunicação, a identificação a origem do problema foi complexa. 

Constatou-se em ensaios posteriores que junto de um dos carris uma parte metálica provocava um pequeno 

arco elétrico entre o carril e a massa (terra) que originava um ruido eletromagnético que abrangia o espectro 

de frequência do sistema de Convel. 

Na Figura 24 podemos ver uma fotografia e o resultado de um ensaio funcional do sistema ATWS (Automatic 

Train Warning System), um tipo de sistema automático de aviso de aproximação de composições que tem como 

função alertar os trabalhadores que se encontrem a trabalhar junto à via ferroviária da necessidade de saírem 

da via. O sinal de comunicação deste sistema apresenta uma frequência central de funcionamento na ordem 

dos 443,062 MHz com uma largura de banda inferior a 20 kHz. Com este ensaio pretendia-se verificar se a 

característica do sinal do sistema ATWS e garantir que a frequência de funcionamento do mesmo coincidia 

com a frequência para a qual a ANACOM havia emitido uma licença de rede. 
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Figura 24 – Fotografia de ensaios do sistema de aviso de aproximação de comboios, medidas de canal de transmissão 

“minimel ATWS”  

 

III. Ajustes e verificações dos parâmetros de sistemas de deteção de comboios (circuitos de via e 

contadores de eixos) de diferentes tecnologias; 

Os circuitos de via são sistemas utilizados para a deteção de comboios em determinadas secções de via. Existem 

vários tipos de circuitos de via instalados na Rede Ferroviária Nacional como os quais realizei diversos ensaios 

com vista ao seu correto funcionamento. Destacam-se entre estes os circuitos de via de áudio frequência FTGS, 

UM71, TCM100, FS  

0, os circuitos de via com junta isolante ITE, DRS Ericsson 125 Hz, ER428. 

O princípio de funcionamento de um circuito de via baseia-se num sinal elétrico que é acoplado aos carris, tal 

como se pode ver através do esquema representado na Figura 25. 

 

Figura 25 – Princípio de funcionamento de um circuito de via com junta isolante. 
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Num troço da linha ferroviária junto da estacão ferroviária do Entroncamento foram realizados alguns ensaios 

devido a interferências reportadas pelas equipas de manutenção nos circuitos de via de corrente continua, 

instalados nesta zona (Figura 26). As referidas interferências provocavam ocupações intempestivas dos 

circuitos de via, que tinham um forte impacto na exploração afetando os comboios que circulavam neste troço 

da Linha do Norte. 

          

Figura 26 – Fotografia do teste de analise de interferências com circuitos de via do tipo DRS DC na Linha do Norte 

(estacão do Entroncamento), medidas de corrente nos carris. 

 

Tratando-se este troço de uma área ainda não modernizada, verificou que pontualmente o carril atingia valores 

de tensão acima do valor de imunidade dos relés associados aos circuitos de via do tipo DRS instalados nesta 

zona. Através de algumas ligações equipotenciais entre carris e vias adjacentes conseguiu-se controlar o nível 

de tensão elétrica presentes no carril à passagem das unidades elétricas e mitigar a anomalia que se registava 

nesta instalação. 

A Figura 27 podemos ver fotografias de uma outra instalação onde se verificou uma situação semelhante à 

descrita anteriormente. Neste caso pretendia-se perceber os motivos de uma interferência num circuito de via 

de áudio frequência (FTGS) com funcionamento na banda 4750 – 16 500 Hz, efetuando para tal uma 

monitorização dos níveis e distribuição da corrente de tração pelos diferentes carris. 

      

Figura 27 – Fotografia de uma caixa de inspeção com ligações do carril ao sistema de terra RCT+TP e de um bastidor 

do circuito de via FTGS, Linha do Sul (Parque Material de Coina). 
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Os ensaios realizados nas instalações fixas não foram conclusivos tendo posteriormente sido realizadas 

campanhas de ensaios de para monitorização do material circulante. Este conjunto de ensaios permitiu constatar 

que uma das razões para a anomalia registada neste circuito de via FTGS se devia a um problema relacionado 

com os conversores de tração de certas unidades elétricas. 

A Figura 28 ilustra registos efetuados na estação ferroviária de Alfarelos em circuitos de via do tipo ITE, em 

que houve a necessidade de monitorizar o estado de alguns relés dos circuitos de via por forma a tentar 

encontrar um padrão de comportamento que justificasse a ocorrência de algumas ocupações intempestivas 

verificadas nestes circuitos de via e reportadas pelas equipas de manutenção. 

 

Figura 28 – Registos de monitorização de ocupações intempestivas de circuitos de via ITE na Linha do Norte (estação de 

Alfarelos), registos de tensão no relé do circuito de via. 

 

Nas fotografias da  Figura 29 podemos ver um exemplo do circuito de via instalado na Linha do Vouga. Este 

trabalho consistiu em caracterizar o comportamento das curvas de shunt limite deste circuito de via, por forma 

a garantir um funcionamento correto e seguro do sistema instalado para automatização das passagens de nível 

neste troço. 

A curva de shunt limite é representa o valor mínimo de resistência entre carris para que o relé associado ao 

circuito de via se mantenha excitado dando sinal de via livre. O nível de isolamento de via é um parâmetro 

chave para o correto funcionamento dos circuitos de via. 
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Figura 29 – Caracterização das curvas de shunt limite em circuitos da audiofrequência na Linha do Vouga, analise dos 

valores de curva de “shunt” limite para cada frequência. 

 

Na fotografia da Figura 30 vemos um armário técnico onde se encontram instalados alguns dos componentes 

que fazem parte do circuito de via de áudio frequência TCM 100 instalado na estação técnica da Linha do Sul. 

Esta foi uma nova instalação e a primeira em que estes circuitos de via forma instalado. De forma a garantir a 

correta colocação ao serviço da mesma, realizei os testes de aceitação e comissionamento deste novo sistema 

 

Figura 30 – Fotografia do equipamento técnico de sinalização durante os estes de validação e comissionamento da 

instalação de sinalização da estação técnica na Linha do Sul, instalação de uma nova tecnologia de circuitos de via. 

 

IV. Ensaios de verificação dos níveis de tensão de contato e de passo 

Na Figura 31 podemos ver duas fotografias da Ponte do Alviela, que integra o troço da Linha do Norte, onde 

foram registados valores de tensão de contacto entre carril e terra bastante acima dos valores limite impostos 

pela EN 50122 (tensão máxima 60V em regime permanente). Como podemos confirmar foi verificado nesta 
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zona que inclusive que alguns componentes do sistema de fixação das travessas de madeira se encontravam 

danificados e algumas travessas carbonizadas. 

       

Figura 31 – Fotografia da ponte do Alviela na Linha do Norte, fixação metálica da ponte danificada provocada por arco 

elétrico devido aos níveis elevados de tensão de contacto registados entre estrutura metálica da ponte e carril. 

 

Foram monitorizados os valores de tensão de contacto entre o carril e a terra durante a passagem de 

composições elétricas e constatou-se que a razão para os valores anormalmente elevados resultava do facto de 

esta zona se encontrar relativamente distante da subestação e não existirem ligações equipotenciais entre os 

carris. Este troço ainda que inserido na Linha do Norte, onde o tráfego de composições elétricas é bastante 

elevado ainda não tinha sido renovado pelo que a instalação atual não conseguia garantir os níveis de segurança 

elétrica necessários, em particular o sistema de RCT+TP não tinha sido instalado fazendo-se a circulação da 

corrente de retorno de tração praticamente apenas pelos carris, o que resultava nos valores de tensão registados 

na Figura 32. 

 

Figura 32- Nível de tensão carril terra à passagem de diversas composições ligeiras na zona da Ponte do Alviela. 

 

Foram naturalmente tomadas as devidas precauções para acautelar a segurança de pessoas e equipamento e 

implementou-se um conjunto de medidas mitigadoras imediatas para controlar a situação antes da renovação 

integral deste troço, e particular efetuaram-se ligações equipotenciais entre os carris por forma a reduzir a 

impedância longitudinal do sistema e consequentemente reduzir os níveis elevados de tensão verificados. 
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3.1 Simulação de um sistema RCT+TP e do seu comportamento 

eletromagnético 

Com o objetivo de dar suporte ao desenvolvimento de um sistema RCT+TP, aplicado a uma linha a 3 carris, 

foi realizado um estudo e desenvolvida uma ferramenta de simulação caracterizadora de uma linha a 3 carris 

eletrificada a 2x25 kV 50 Hz.  

A distância entre as faces internas dos carris de uma linha é designada por bitola. Em Portugal, à semelhança 

do que acontece em Espanha, esta distância corresponde a 1668 mm (bitola ibérica) . No entanto a bitola 

comum utilizada para as linhas de alta velocidade é de 1435 mm, também designada de bitola internacional 

aplicada em diversos países como standard para as restantes linhas não classificadas de ata velocidade.  

O desenvolvimento de uma linha a 3 carris, permite ter as duas bitolas na mesma linha, este tipo de linhas 

existe em Espanha e foi estudado para ser implementado em Portugal. Dado que todas as regras de projeto 

RCT+TP aplicáveis consideram um linha com apenas dois carris, a existência de um terceiro carril tem 

naturalmente um impacto do ponto e vista do comportamento elétrico do sistema uma vez que passamos a ter 

um condutor adicional, o terceiro carril, para a corrente de retorno de tração. Assim, fez todo o sentido investir 

num estudo e desenvolvimento de uma feramente que permitisse conhecer o comportamento elétrico de uma 

infraestrutura ferroviária com linhas a 3 carris. Como se ver adiante a flexibilidade da ferramenta desenvolvida 

permite incluir um “n” número de condutores de retorno que se pretendam e estudar diversos cenários que 

possam surgir no futuro   

O modelo de simulação desenvolvido é um modelo matemático que pretende descrever o comportamento 

elétrico da instalação de energia de tração (subestação, catenária, condutores de retorno e comboio, tal como 

exemplificado no capítulo 2) e o seu impacto nos valores das tensões de contacto associadas, não só entre partes 

da infraestrutura, mas também entre essa infraestrutura e o solo. Estes valores permitem conhecer os eventuais 

riscos em matéria de eletrocussão, e estabelecer as medidas técnicas a aplicar com vista a controlar as situações 

de risco associadas a esses valores, confirmando por via de novas simulações se os efeitos decorrentes das 

medidas aplicadas são ou não os adequados. Tendo em consideração a dimensão das equações a solução teve 

necessariamente de suportar-se numa ferramenta numérica adequada. 

Com recurso a uma aplicação suportada em Matlab, foi desenvolvido um modelo genérico computacional do 

sistema de tração AC 2x25kV 50Hz, que traduz e generaliza o comportamento eletromagnético associado a 

cada componente do sistema, permitindo estudar o seu comportamento quando inserido num sistema à escala 

real. 

Utilizando um sistema de retorno de corrente de tração baseado em ligações regulares equipotenciais entre as 

várias artérias de retorno (carris, condutor de terra aéreo e condutor de terra enterrado) é possível implementar 

um modelo parametrizável para reproduzir o comportamento do sistema de RCT+TP [1].  
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As correntes nas várias artérias de retorno e na terra, os campos eletromagnéticos associados e as correntes de 

modo comum nas blindagens dos cabos, determinam a compatibilidade eletromagnética do sistema com os 

restantes subsistemas da infraestrutura ferroviária, entidades terceiras e pessoas.  

Atendendo à natureza do sistema de energia de tração, este pode ser descrito como uma linha de transmissão 

multi-condutora, com “n” condutores galvanicamente acoplados, à semelhança de uma linha de transmissão de 

alta / muito alta tensão.  

Com alguma aproximação podem utilizar-se as equações de Carson Clem [2] para o cálculo das impedâncias 

próprias e mútuas associadas aos “n” condutores. Estas equações conduzem a uma matriz de impedâncias entre 

condutores que genericamente se pode representar com o formato que se expõe em seguida.  

 

Matriz de Impedâncias 

[𝑍] = [𝑍𝑖𝑛𝑡] + [𝑍𝑒𝑥𝑡]  (2) 

 

[Zint] é uma matriz diagonal que representa a impedância interna dos condutores e [Zext] uma matriz simétrica 

que representa a impedância externa. Na realidade podemos ainda escrever: 

[𝑍𝑒𝑥𝑡] = [𝑍𝑔] + [𝑍𝑡]   (3) 

Onde [Zg] é uma matriz associada à localização geométrica dos condutores num plano transversal e [Zt] a 

impedância da terra.  

Em termos genéricos teremos:  

[𝑍] = [𝑍𝑖𝑛𝑡] + [Zg] + [𝑍𝑡]  (4) 

No caso de uma solução com 7 condutores (assumiu-se a catenária e o fio de suporte como um condutor único 

com uma seção equivalente), como é o caso de uma linha eletrificada a 3 carris a 2x25kV, alvo do estudo 

desenvolvido, [Z] assumirá a dimensão 7x7 com o seguinte formato:  

 (5) 
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Onde: 

𝑍𝑖𝑖 = 𝑍𝑖𝑛𝑡 𝑖𝑖 + 𝑍𝑔 𝑖𝑖 + 𝑍𝑡 𝑖𝑖 =  
1

2𝜋𝜎𝑟2 + jω
µ0

2𝜋
ln

𝐷𝑒

𝑑𝑖𝑗
+ 𝜋2𝑓 . 10−7 [Ω. 𝑚−1 ] (6) 

𝑍𝑖𝑗 = 𝑍𝑔 𝑖𝑗 + 𝑍𝑡 𝑖𝑗 =  jω
µ0

2𝜋
ln

𝐷𝑒

𝑑𝑖𝑗
+ 𝜋2𝑓 . 10−7 [Ω. 𝑚−1 ]  (7) 

Sendo σ a condutividade do condutor, µ0 a permeabilidade magnética do vazio, De o raio do condutor cilíndrico da terra, 

dij a distância entre o condutor i e a imagem do condutor j relativamente ao plano de massa/terra  

 

De acordo com as equações de Carson-Clem e a analogia com as expressões utilizadas para cabos coaxiais, a 

corrente de retorno na terra pode ser comparada a um condutor cilíndrico de raio De Assume-se que os 

condutores responsáveis pela indução se posicionam ao longo do eixo do cilindro e que a distância entre estes 

é dada por dij. 

 

 

Figura 33 – O modelo de Carson Clem modeliza a terra como um tubo cilíndrico de raio De 

 

Onde De é dado pela expressão: 

 (8) 

 

Na Figura 34 podemos ver num plano transversal a geometria dos condutores considerada para o modelo da 

linha ferroviária. O ponto 1 representa o conjunto fio de contacto e cabo de suporte, o ponto 2 representa o 

feeder negativo do sistema 2x25 kV, os pontos 3 e 4 os carris da bitola ibérica, o ponto 5 o CDTA, o ponto 6 

o CDTE e o ponto 7 o terceiro carril, que com o carril “4” forma a bitola internacional.  
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Figura 34 – Layout de condutores num plano transversal de uma linha a 3 carris. Cada ponto representa: conjunto fio 

de contacto e cabo de suporte (1), feeder -25 kV (2), carris (3, 4 e 7), cabo de terra aéreo (5), cabo de terra enterrado (6) 

 

As equações apresentadas permitem calcular a impedância genérica de um sistema multi-condutor por unidade 

de comprimento (m), com uma determinada configuração de condutores. 

 

Matriz de Capacidades  

Para o cálculo das capacidades próprias e mútuas entre condutores, utiliza-se a formulação em que a Terra é 

assumida como um condutor homogéneo perfeito [5]. 

A matriz de capacidades do sistema pode então ser obtida da seguinte forma:  

  (9) 

Sendo µ a permeabilidade magnética, hn a altura do condutor face ao plano de massa/terra, D1n a distância entre o condutor 

i e a imagem do condutor j relativamente ao plano de massa/terra, d1n a distância entre condutores e rwn o raio do condutor. 
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Para o cálculo dos valores Dij, recorre-se ao método das imagens (Figura 35 e Figura 36). Este método considera 

uma carga num ponto Q situada a uma altura h acima de um plano infinito perfeitamente condutor. Este plano 

infinito condutor pode ser substituído por uma carga igual negativa -Q a uma distância h abaixo da localização 

do referido plano [3].  

 

Figura 35 – Princípio do método das imagens, carga positiva Q e carga negativa -Q. 

 

Figura 36 – Representação do método das imagens aplicado a dois condutores. 

 

Implementação  

Ao analisar o sistema será necessário calcular qual a distribuição de correntes nos vários condutores, bem como 

das tensões em cada ponto do mesmo, em função de um conjunto de parâmetros em equação, nomeadamente:  

• Posição da carga;  

• Sistema de alimentação de tração;  

• Coordenadas/localização geométrica dos condutores;  
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• Características específicas de cada condutor;  

• Resistividade da Terra.  

 

Os multipolos permitem-nos conhecer a distribuição das correntes e tensões entre elementos diferentes da 

infraestrutura e entre essa mesma infraestrutura e o solo.  

Para a modelização do comportamento longitudinal do sistema da linha a 3 carris, o modelo total foi dividido 

em secções de comprimento variável, de acordo com a escala e/ou resolução pretendida para cada simulação 

efetuada. Cada seção traduz uma “fatia” da linha multi-condutora, à qual genericamente chamamos multipolo 

(MTL).  

Sendo a dimensão da matriz Z associada a cada multipolo, genericamente “n” x “n”, o número de polos de 

cada MTL será de “n”+1 entradas e “n”+1 saídas, onde o condutor adicional representa o condutor de 

referência, neste caso a terra.  

Para cada multipolo foram igualmente calculadas e inseridas no modelo as capacidades próprias de cada 

condutor e as capacidades mútuas entre estes. 

Subestação de tração elétrica  

A Figura 37 e Figura 37 representam o modelo utilizado para o transformado de 2x25 kV e para o auto-

transformador. 

Com base nos parâmetros conhecidos dos transformadores e auto-transformadores instalados na Rede 

Ferroviária Nacional, foi incluído no modelo o conjunto das instalações fixas de energia de tração do sistema 

2x25 kV, para alimentação da linha ferroviária modelizada através da linha multi-condutora explicada acima.  

 

 Figura 37 – Modelo do Transformador 2x25kV 
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 Figura 38 – Modelo do autotransformador (AT) 

 

Impedância interna do carril  

Com base na literatura científica analisada [3][4], concluiu-se que a impedância do carril constitui um fator 

determinante no desempenho do sistema. A aproximação do carril a um condutor circular, não traduz, uma 

aproximação coerente e adequada à realidade. Este comportamento resulta do facto de a impedância do carril 

depender não só da frequência associada ao efeito pelicular, mas também da ordem de grandeza da intensidade 

da corrente que percorre o carril. 

A Figura 39 ilustra precisamente a forma como num carril, a densidade de corrente varia em função da 

amplitude e frequência da mesma. Para valores de corrente inferiores a 1kA a frequências muito baixas a 

corrente distribui-se uniformemente pela área do carril, no entanto para frequências mais elevadas e quanto 

maio for a amplitude da corrente verificamos que quase toda a corrente circula na periferia do carril sendo 

praticamente nula a densidade de corrente no interior do carril.    
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Figura 39 – Densidade da corrente dentro do carril para valores de corrente de 100 A e 1000 A para diferentes 

frequências 1 Hz, 10 Hz e 100 Hz. [3] 

 

Como este comportamento não pode ser ignorado, entendeu-se assumir para impedância do carril os resultados 

de um estudo [4], baseado também nas equações de Carson Clem, em que impedância do carril a 50 Hz é dada 

por um poliónimo complexo obtido através do algoritmo de mínimos quadrados. 

 

𝑅 =  − 8,31 × 10−15 𝐼3− 3,71 × 10−11 𝐼2+ 5,2 × 10−8 𝐼 + 4,9 × 10−7 [
mΩ

km
]  (10) 

𝐿 =  − 7,55 × 10−20 𝐼4+ 4,89 × 10−16 𝐼3− 1,16 × 10−12  𝐼2 + 1,10 × 10−9𝐼 − 3,84 × 10−8  [
mH

km
] (11) 

Sendo I o valor eficaz da corrente que circula no carril. 

 

Para os diferentes regimes, permanente e de curto circuito, foram atribuídos valores distintos de corrente para 

obter a valor para a impedância do carril, o mais ajustado possível à realidade. 



39 

De seguida apresentam-se alguns resultados obtidos utilizando este modelo (Figura 40e Figura 41), em que se 

pode verificar o valor de tensão registado entre diferentes partes da infraestrutura bem como entre estas e a 

terra. Os gráficos abaixo ilustram os valores de tensão de contacto entre as diferentes partes da infraestrutura, 

bem como o valor máximo imposto pela EN 50122-1 de 60 Volts em regime permanente (t > 300 s). 

  

Figura 40 – Valores de tensão de contacto entre diferentes partes da infraestrutura ferroviária, carril – cabo de terra 

enterrado (CDTE), carril – cabo de terra aéreo (CDTA) e cabo de terra aéreo (CDTA) – cabo de terra enterrado 

(CDTE). 
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Figura 41 – Valores de tensão de contacto entre diferentes partes da infraestrutura ferroviária e a terra. 

 

Como indicado anteriormente, o modelo desenvolvido permite também conhecer o valor e a forma de 

distribuição das correntes que circulam em cada condutor, incluindo aquela que circula na terra, e desta forma 

efetuar também uma análise da distribuição do campo magnético para diferentes cenários. 

Na Figura 42 vemos na escala da esquerda a distribuição da corrente de tração. Cada curva representa a corrente 

em cada condutor que constitui a infraestrutura ferroviária: conjunto fio de contacto + cabo de suporte (Icat), 

Feeder -25 kV (Ifeed), carris (I Rail 3, I Rail 4 e I Rail 7), cabo de terra enterrado (I CDTE), cabo de terra aéreo 

(I CDTA) e terra (I Terra). Encontra-se também representado, na escala da direita o valor da tensão na catenária 

e o valor limite para a mesma imposto pela EN 50163 (Vmin 19kV). 
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Figura 42 – Distribuição da corrente de tração entres os diferentes condutores do sistema de retorno de tração.. 

 

Com base nos valores de corrente em cada condutor, através de uma aplicação por mim desenvolvida em 

ambiente Matlab pode-se obter a distribuição campo magnético. A Figura 43 e Figura 44 representam a 

distribuição de campo no cenário com composição elétrica (Figura 43) e sem composição elétrica (Figura 44) 

no sector de alimentação. A Figura 43 representa um corte transversal na secção onde o comboio se encontra, 

onde se vê que existe corrente de retorno de tração a circular nos carris. A Figura 44 representa um corte 

transversal numa secção sem composição elétrica onde podemos ver que existe um acoplamento magnético 

entre o conjunto fio de contacto + cabo de suporte e o feeder, isto deve-se ao facto de as correntes circularem 

em sentidos opostos, evidenciando-se aqui a vantagem do sistema de alimentação de 2x25 kV no que diz 

respeito ao valor das emissões de campo magnético.  
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Figura 43 – Distribuição de campo magnético com composição elétrica no sector de alimentação 

  

 

Figura 44 – Distribuição de campo magnético sem composição elétrica no sector e alimentação. 

 

A curva de curto circuito entre catenária e CDTA e catenária e carril, bem como os valores de tensão entre 

diferentes condutores do sistema de retorno de corrente de tração associados a este regime de curto circuito, 

podem ser analisados nos gráficos abaixo representados, constatando a conformidade com os valores máximos 
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de tensão de contacto impostos pela Norma EN 50122-1 foi conseguida (Vcontacto max 785 V). Na Figura 45 

podemos verificar que os valores da tensão de contacto entre o carril e cabo de terra aéreo (CDTA) ainda se 

encontram acima do limite imposto pela Norma na proximidade da subestação. Na Figura 46 verificamos que 

essa situação foi corrigida através da aumento do número de ligações equipotenciais entre os condutores de 

retorno de forma a reduzir a impedância longitudinal do sistema de retorno de corrente de tração. Desta forma 

conseguiu-se garantir que os valores da tensão de contacto entre diferentes partes da infraestrutura estão dentro 

dos limites impostos pelas Normas aplicáveis.  

 

Figura 45 – Distribuição da tensão de contacto e corrente de CC ao CDTA em função da distância à subestação 
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Figura 46 – Distribuição da tensão de contacto e corrente de CC ao Carril em função da distância à subestação. 

 

O resultado de todo este estudo traduz-se na definição de requisitos técnicos que deverão ser implementados 

pelos projetistas no desenvolvimento de projetos desta especialidade. O modelo é extremamente flexível, 

podendo ser adicionados mais condutores e modelizar também cenários que incluam canais de 

telecomunicações que utilizem condutores metálicos e que por sua vez possam ser alvo de perturbações devido 

aos diferentes métodos de acoplamento do sistema. 

Atualmente o modelo desenvolvido permite verificar em qualquer ponto da infraestrutura que os níveis de 

tensão de contacto e de passo não ultrapassam em caso algum os valores limites impostos pela EN 50122. 

Sendo o carril a principal artéria de retorno para a corrente de tração, seria interessante investir mais algum 

tempo num estudo dedicado à impedância do carril e à aproximação deste ao um condutor circular, realizando 

posteriormente ensaios na infraestrutura ferroviária para validação dos resultados. 

 

Referencias bibliográficas 

[1] IT.GER.002.05 – Retorno de Corrente de Tração, Terras e Proteções, 2003; 

[2] Paul, C. R. Paul, "Analysis of Multiconductor Transmission Lines", Wiley, Second Edition, 2007; 

[3] Dolara, A., Leva, S., "Calculation of Rail Internal Impedance by Using Finite Elements Methods and 

Complex Magnetic Permeability", International Journal of Vehicular Technology, 2009; 

Tensão de contacto curto circuito ao carril
C

o
rr

e
n

te
 [

A
]

T
e
n

sã
o

 [
V

]

Distância à subestação [km]



45 

[4] Mariscotti,A., Pozzobon, P., "Measurement of the Internal Impedance of Traction Rails at 50 Hz", IEEE 

Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 49, 2000; 

[5] Pub. Not 269-9, “Directives Concerning the protection of telecommunication lines against harmful effects 

from electric power and electrified railway lines, Volume II, Calculating Induced Voltages and Currents In 

Practical Cases”, ITU, Geneva, 1999. 

[6] EN 50122-1: Aplicações ferroviárias – Instalações fixas – Segurança elétrica, requisitos para as correntes 

de retorno e ligação à terra - Parte 1: Medidas de proteção contra os choques elétricos; janeiro 2011;  

[7] EN 50388: Aplicações ferroviárias - Alimentação de energia e material circulante - Critérios técnicos para 

a coordenação entre a alimentação de energia (subestação) e o material circulante para conseguir a 

interoperabilidade, março 2012;  

[9] EN 50329: Aplicações ferroviárias - Instalações fixas - Transformadores de tração elétrica, dezembro 2006; 

[10] Paulo Gonçalves, Pedro Carreira, Diogo Monteiro, Erwin Smulders, “Development of Earthing & 

Bonding models for a 3 rails, two gauges, single line a.c. system”, 11th WCRR, Milão 2016 

  



46 

 



47 

4.  Atividades profissionais desenvolvidas na 

Siemens Mobility, GmbH – Berlim, Alemanha 

Na Siemens Mobiity, GmbH, passei a desempenhar funções mais direcionadas para o projeto e execução de 

novas infraestruturas ferroviárias construídas de raiz (“Projetos Chave-na-Mão”, “Tunrkey Projects”), 

assumindo as funções de EMC Earthing and Bonding Engineer onde assumo a responsabilidade técnica de 

garantir, ao nível geral do sistema ferroviário, a compatibilidade eletromagnética e a segurança elétrica de 

pessoas e instalações na integração dos diferentes subsistemas em diversos projetos ferroviários internacionais. 

O trabalho desenvolvido de preparação de propostas para concursos públicos internacionais, no âmbito de 

novos projetos não podem ser aqui nomeados por questões de sigilo profissional.  

 

1) Qatar Education City People Mover System 

Neste projeto sou responsável por garantir a nível geral a compatibilidade eletromagnética do sistema 

ferroviário, em linha com os requisitos técnicos das normas internacionais aplicáveis. Desempenho um papel 

de apoio técnico e coordenação dos diferentes subsistemas nas questões relacionadas com compatibilidade 

eletromagnética e a segurança elétrica de pessoas e instalações durante as várias fases do projeto. Este trabalho 

inclui verificação de peças de projeto para execução, acompanhamento da instalação bem como a avaliação da 

sua qualidade através de testes e procedimentos onde se incluem entre outros ensaios de continuidade elétrica 

em estruturas, resistividade do solo, resistência do elétrodo de terra, nível de isolamento elétrico da via. A 

fotografia da Figura 47 ilustra a realização de um ensaio dinâmico da unidade Avenio. 

 

Figura 47 – Ensaio dinâmico da unidade elétrica em Doha, Estado do Qatar 
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2) Letbane på Ring 3, Greater Copenhagen Light Rail 

Neste projeto assumo atualmente as funções de planeamento, coordenação, gestão e desenvolvimento de todas 

as atividades relacionadas com a compatibilidade eletromagnética e de segurança elétrica ao nível geral do 

sistema, dando suporte a todas as especialidades ferroviárias envolvidas no projeto (energia de tração, 

sinalização e telecomunicações, material circulante, construção civil e baixa tensão). 

Entre as atividades desenvolvidas para este projeto destacam-se as seguintes: 

• Desenvolvimento do documento de estratégia e conceção de projeto para o sistema de terras e 

proteções – “Earthing and bonding (E&B) Concept”. 

• Desenvolvimento do plano de gestão de compatibilidade eletromagnética e do sistema de terras e 

proteções – “EMC and E&B Management Plan”, bem como coordenação e gestão das atividades 

relacionadas com “EMC” e “E&B”. 

• Análise de correntes vagabundas (“stray currents”) e avaliação de impacto destas em instalações de 

terceiros. 

• Requisitos técnicos de compatibilidade eletromagnética para instalação de cabos, análise e 

levantamento de potenciais fontes de interferências eletromagnéticas.  

• Medidas de ruido eletromagnético ambiente e análise de interferências eletromagnéticas causadas por 

sistemas de corrente alterna (AC) e corrente continua (DC). 

• Revisão de documentos de projeto dos diferentes subsistemas com principal foco em EMC e E&B 

durante as diferentes fases do projeto relativo à mitigação de interferências eletromagnéticas e 

imunização do sistema. 

• Apoio e coordenação dos diferentes subsistemas em relação à integração de medidas de terras e 

proteções contra choques elétricos (E&B), controle da qualidade durante as fases de construção e 

instalação. 

• Verificações pontuais das medidas técnicas implementadas por meio de inspeções visuais no local, 

documentos de controle de qualidade produzidos pelas equipes de construção, testes aleatórios 

(resistividade do solo, resistência do elétrodo de terra, continuidade elétrica, isolamento da via). 

Ao meu encargo encontra-se ainda a responsabilidade pela emissão da declaração de conformidade de 

compatibilidade eletromagnética do todo sistema após realização de todos os testes de validação. 

As fotografias da Figura 48 ilustram os ensaios de ruido eletromagnético realizados ao longo do traçado da 

nova linha ferroviária a instalar na zona suburbana de Copenhaga. Estes ensaios visam identificar fontes 

existentes que possam perturbar a nova instalação. A Figura 49 mostra os níveis de fluxo eletromagnético 

expectáveis em redor da linha ferroviária, obtidos através de uma ferramenta de simulação por mim 

desenvolvida em ambiente Matlab. Esta ferramenta permite ainda obter os níveis de tensões induzidas em 

cabos de sinalização resultantes do capo magnético provocado pelo linha ferroviária bem com por linhas e alta 

ou muito alta tensão cujo grau de paralelismo seja relevante. 
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Figura 48 – Levantamento de fontes de ruido eletromagnético ao longo do traçado da futura linha ferroviária (EMC Site 

Survey), medidas de campo magnético (5Hz – 100kHz) e de campo elétrica (100 kHz – 6 GHz). 

  

 

Figura 49 – Simulação da distribuição de fluxo magnético obtido através de aplicação desenvolvida em ambiente 

Matlab. 
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3) Desenvolvimento de Notas Técnicas para Concursos Públicos Internacionais. 

Paralelemente ao trabalho específico desenvolvido nos projetos referenciados, desenvolvo um vasto trabalho 

na análise de requisitos técnicos e especificações características dos diversos sistemas ferroviários, para 

diferentes contractos. No âmbito plano estratégico da empresa com vista à para a apresentação de uma proposta 

final para projetos alvo de concursos públicos internacionais, desenvolvo os documentos técnicos relativos à 

especialidade de Earthing and Bonding e EMC. 
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5.  Conclusões  

No decorrer dos últimos dez anos, tive a oportunidade de adquirir um vasto conhecimento dos sistemas 

ferroviários, em particular, no domínio da Compatibilidade Eletromagnética.  

Em Portugal, na empresa gestora da infraestrutura  ferroviária (REFER, EPE/ Infraestruturas de Portugal SA) 

trabalhei com diferentes tecnologias de sistemas de sinalização, com destaque para os diferentes tipos de 

sistemas de deteção de comboios, circuitos de via (ITE, FTGS, TCM 100, FS 3000, UM71, DRS, Ericsson 125 

Hz, ER428 entre outros) bem como contadores de eixos (Alcatel AZA 70/30, ACM 100 e ACM 200). Na área 

de energia de tração, devido à diversidade das instalações presentes na Rede Ferroviária Nacional, trabalhei 

com sistemas de tração diesel, sistemas de tração de corrente continua 1500 V bem como sistemas de tração 

de corrente alterna 1x25 kV 50 Hz e também 2x25 kV 50 Hz. Este último sistema é característico de redes de 

alta velocidade em que a potencia transmitida aos comboios é feita a 50 kV permitindo uma distância maior 

entre subestações e obtendo níveis de radicação eletromagnéticos mais reduzidos.  

Ao nível do material circulante desenvolvi trabalhos de verificação da compatibilidade eletromagnética deste 

com as infraestruturas fixas de energia de tração e sistemas de deteção de comboios em unidades diesel (Allan 

360, UDD 9630, UTD 592) e elétricas (UME 3500, UQE 3500, UQE 2300/2400, Talgo VII).  

Na área de ensaios e monotorização da infraestrutura, realizei inúmeros testes de verificação dos níveis de 

tensão de contacto em diferentes partes da infraestrutura, tanto em regime permanente como em regime de 

curto circuito, bem como diversos testes de análise de ruído eletromagnético proveniente não só de fontes 

internas ao caminho de ferro bem como de externas desconhecidas. 

Associados aos diferentes troços da Rede Ferroviária Nacional e a projetos de investimento de requalificação 

da mesma, elaborei diversas notas técnicas que integraram os cadernos de encargos dos concursos para os 

projetos de eletrificação e sinalização, bem como a elaboração e revisão técnica de diferentes pecas de projeto 

durante as diferentes fases de execução e instalação destes (Modernização das Linhas do Norte, Douro, Minho, 

Beira Baixa, Algarve, Eletrificação Ramal Ferroviário de ligação ao Porto de Aveiro). 

Na área de investigação e desenvolvimento desenvolvi diversos estudos relacionados com as grandezas físicas 

do sistema ferroviário sendo de maior destaque a publicação o desenvolvimento de um modelo de simulação 

para uma linha ferroviária a 3 carris, descrito no ponto 3.1. 

A capacidade técnica, adquirida durante este período, para a análise metódica de questões complexas 

relacionadas com os diferentes sistemas ferroviários, apenas foi possível devido rigor e detalhe com que me 

dediquei aos estudos de temas na área da compatibilidade eletromagnética, bem como ao forte espírito de 

iniciativa e que me foi transmitido ao longo da minha carreira na REFER através das pessoas com quem tive a 

oportunidade de trabalhar, em particular na relação pessoal e profissional com o Eng. Paulo Gonçalves.  

O ingresso na Siemens em, 2016, surgiu da necessidade pessoal e profissional de continuar a aprender e de 

alargar o meu conhecimento técnico dos diversos sistemas ferroviários. Integrado numa das maiores empresas 
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mundias do sector de transportes, tive oportunidade de até hoje ter trabalhado para projetos em diferentes países 

como Qatar, Dinamarca, India, entre outros. 

Do ponto de vista técnico, esta oportunidade resultou também no facto de além dos sistemas de caminho de 

ferro em que já tinha trabalhado (comboios de longa distância e suburbanos) poder trabalhar em sistema de 

elétricos (“tram”) e metros, alargando desta forma a minha experiência e enriquecendo o meu conhecimento 

técnico-profissional.  

Atualmente, considero ter criado uma carreira profissional extremamente completa e abrangente de diversos 

sistemas ferroviários. Sendo a compatibilidade eletromagnética uma área multidisciplinar a mesma constitui 

um permanente desafio face ao crescente desenvolvimento tecnológico que se tem vindo a assistir nas últimas 

décadas no sector dos transportes bem como do aumento exponencial das fontes de ruido exteriores aos 

sistemas ferroviários. 
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 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Pedro Martinho d'Alcântara Carreira 

Friedrichstrasse 211, 10969 Berlin (Germany) 

(+49) 15128959380    

pcarreira@gmail.com 

https://pt.linkedin.com/in/carreirapedro 

PERSONAL STATEMENT Electronic and Telecommunication Engineer, with 10 years experience in the railway 
industry, where I developed good understanding of railway systems like traction power, 
signalling, rolling stock, operation and telecommunication.

Main activities included:
▪ Preparation of project-specific E&B concepts or strategies and EMC management plans, 
taking into account the mandatory requirements, regulations and standards
▪ Evaluating the implication of the requirements on measures for earthing, equipotential 
bonding, lightning protection and EMC
▪ Verification of E&B/EMC protective measures and design reviews during the design and 
installation phases
▪ Compatibility assessment concerning, signalling detection layer, telecommunications and 
traction power supply
▪ Instrumentation, troubleshooting and field testing
▪ Development of Data Acquisition and Analysis System, based on 
LabView/Matlab/Simulink technologies, for train/infrastructure compatibility assessment;
▪ Characterization studies of Infrastructure based on Model Development and simulation
▪ R&D tasks for E&B/EMC subjects

WORK EXPERIENCE

10/2016–Present EMC E&B Engineer
Siemens Mobility GmbH, Berlin (Germany) 

EMC Earthing & Bonding Engineer for Railway Turnkey Projects - Mobility Division

Main activities include:

▪ Preparation of project-specific E&B concepts or strategies and EMC management plans, considering
the mandatory requirements,
regulations and standards.

▪ Analyzing specifications and contracts with regards to overall system and sub-system (e.g. signaling,
power supply, rolling stock)
requirements.

▪Evaluating the implication of the requirements on measures for earthing, equipotential bonding, 
lightning protection and EMC.

▪ Verification of E&B/EMC protective measures and design reviews during the design and installation 
phases.

▪ R&D tasks for E&B/EMC subjects.

▪ Technical advisor for engineering, sales, procurement and for R&D projects.

▪ Collaboration in national and international bodies for norms/standards bodies, moderation of 
E&B/EMC Workshops.

11/2010–08/2016 EMC Enginner
IP Engenharia, Lisbon (Portugal) 

EMC Engineer at Electrical Measurements and CEM Lab

▪ Electromagnetic Compatibility;
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▪ Compatibility assessment concerning, signalling detection layer, telecommunications and traction 
power supply;

▪ Development of Data Acquisition and Analysis System, based on LabView technologies, for 
train/infrastructure compatibility assessment.

▪ Risk analysis on signalling installations due to rolling stock interference.

▪ Instrumentation, troubleshooting and field testing;

▪ Characterization studies of Infrastruture based on model development and simulation using 
Matlab/Simulink;

▪ Project Engineer for earthing and bonding in accordance to standard requirementsrelating to EMC 
and electrical safety applicable to the railway industries, such as EN 50122, EN 50121.

11/2009–11/2010 Trainee
Refer, EPE, Lisbon (Portugal) 

Testing research and development at Electrical Measurements and EMC Laboratoy.

09/2008–11/2008 Trainee
Dasto, Skopje (former Yugoslav Republic of Macedonia) 

Training underIAESTE, The International Association for the Exchange of Students for Technical 
Experience, main tasks included:

▪ Calculation of antenna characteristics;

▪ Measuring, setting them before delivering;

▪ Assisting the installation of new antennas. 

EDUCATION AND TRAINING

09/2002–07/2008 Electronic and Telecommunications Engineering EQF level 6

University of Aveiro, Aveiro (Portugal) 

▪ Electrotechnics

▪ Signal Processing and Analysis

▪ Control

▪ Electronics

▪ Telecommunications

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Portuguese

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English C2 C2 C2 C2 C2

Spanish B2 B2 B2 B2 B2

French B1 B2 B1 B1 B1

German A2 A2 A2 A2 A2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills ▪ Excellent communication skills

Organisational / managerial skills ▪ Team player, initiative and assertive
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▪ Creative

▪ Keen to learn

▪ Coaching and mentoring

Job-related skills ▪ Broad knowledge about railway systems

▪ Methodical knowledge of E&B/EMC and analysis of complex issues

▪ Good skils of Matalab, Simulink, Labview

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem-
solving

Proficient user Proficient user Proficient user Proficient user Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid 

Other skills ▪ Handball player

Driving licence A1, B1, B

ADDITIONAL INFORMATION

Publications Development of Earthing & Bonding models for a 3 rails, two gauges, single line a.c. system, May 
2016 - World Congress on Railway Research WCRR 2016
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41  Infraestruturas 
de Portugal  

Estudos e Projetos Ferroviários 

Comunicação de Serviço 

Data 	 2019-01-18  

Assunto 	Carta de Recomendação Profissional 

O Eng Pedro Martinho d'Alcântara Carreira desenvolveu no período entre 2009 e 2016 a sua atividade 

profissional na  REFER,  Rede Ferroviária Nacional, atualmente IP Infraestruturas de Portugal. Ao longo 

deste período exerceu a sua atividade no Laboratório de Medida Elétricas e CEM integrado na Área de 

Engenharia Eletrotécnica da empresa, com particular ligação às áreas de Sinalização e Energia de 

Tração. 

No âmbito da sua atividade profissional, desenvolveu atividades relevantes na área de Engenharia da 

empresa com especial destaque para as atividades do Laboratório CEM, bem como para a área de 

análise e desenvolvimento de projetos relacionados com o Retorno da Corrente de Tração Terras e 

Proteção das instalações ferroviárias da rede eletrificada Nacional. 

São enunciadas em seguida as atividades desenvolvidas na empresa ao longo do período em apreço: 

Implementação de cadeias de medida para monitorização de grandezas físicas do material 

circulante elétrico, designadamente Corrente de tração, Tensão na Catenária, Analise espetral 

do conteúdo harmónico injetado na rede; 

• Desenvolvimento de  software  em ambiente Labview para materialização das cadeias de 

medida enunciadas no ponto anterior; 

• Desenvolvimento de circuitos de condicionamento de sinal e respetiva calibração; 

• Desenvolvimento de modelos de simulação em ambiente Matlab, Simulink e Simpower  systems  

de suporte à Normalização de Regras de Projeto de sistemas de Retorno de Tração Terras e 

Proteção de Instalações (RCT+TP) em conformidade com a Norma Europeia  EN  50122-1; 

• Ensaios de material circulante de Operadores, designadamente UQEs de 2 pisos do Operador 

Fertagus, UQEs  Siemens  2300 & 2400; 

• Desenvolvimento e Análise de Projetos de RCT+TP aplicados ao troço da Linha do Douro, 

Linha do Norte e troço  Evora  Caia; 

1.2 



• Desenvolvimento e produção do Normativo de RCT+TP da Linha a 3 carris entre  Evora  e Casa 

Branca inicialmente prevista para aquele troço em 2012. 

O Eng2  Pedro Carreira demonstrou possuir uma grande capacidade técnica e cientifica para 

desempenhar todas as funções que lhe foram cometidas pela  REFER.  Destaca-se a forma altamente 

empenhada como conduziu os processos, as tarefas e as responsabilidades atribuídas no âmbito dos 

Estudos e Projetos de Engenharia Eletrotécnica Ferroviária, no apoio prestado ao desenvolvimento e 

normalização de novos produtos e soluções técnicas, na sua capacidade de gestão de projetos e no 

espírito de missão e profissionalismo demonstrado nas várias atividades em que participou. 

Salientam-se ainda, no âmbito da presente recomendação, o seguinte conjunto competências 

individuais de atributos comportamentais que se consideram relevantes: 

• Alta independência e grande capacidade para o trabalho; 

• Excelentes capacidades analíticas e forte motivação para estudos avançados; 

• Boa capacidade de assimilar novos conceitos/desafios técnicos e científicos; 

• Boa criatividade intelectual; 

• Espírito de iniciativa; 

• Enfoque na aquisição de novas competências de gestão e de liderança; 

• Aptidão para a liderança de projetos com elevado potencial de carater técnico e humano. 

• Perseverança em relação a objetivos e ao cumprimento de prazos; 

• Distinta capacidade de relacionamento interpessoal e estabilidade emocional. 

Infelizmente este colega deixou a empresa para abraçar novos desafios na  Siemens  em Berlim onde 

naturalmente desde logo foi acolhido pelo seu  Curriculum  relevante. 

Por ser verdade foi escrita esta carta que com grande estima e consideração abaixo rubricam os 

responsáveis das áreas onde trabalhou na empresa. 

Co  

Responsável  Lab  CEM da Unidade de Sinalização 	 Paulo Gonçalves 

( 	 "4-44d a  

Responsável Estudos e Projetos de Engenharia Ferroviária- 	 Fernando Vendas 
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Abstract 

Since 2003, IP has been using an in-company standard for Earthing and Bonding (E&B), developed 

by Movares (formerly Holland Railconsult). Contents and rules of this Normative [8] have been used 

successfully for a lot of electrified lines since that date. The referred document has been designed for 

1x25kV as well as 2x25kV lines, both single line and double line. The base development was done for 

a traction power in a feeding section of 15 MVA, and was later extended to 20 MVA. 

At the moment IP Engenharia is carrying on several studies and standards for a new 2x25kV line, 

single track, 3 rails double gauge system (both Iberian as well as UIC gauge), which is being 

considered as a possible solution in the future for international corridors connection between Portugal 

and Spain, due to both gauges being present and the need for interoperability.  

The parameters and specifications for the case study using three running rails are distinctly different 

from the ones used for the original Normative [8]. Not only is the lay-out of the conductors different, 

but also the interoperability requirements as imposed by TSI on available traction power supply and 

the need for a higher nominal installed power in the substation(s) according with [2]. 

In order to fulfil the necessary requirements imposed by [1] for step and touch voltages, both steady 

state regime as well as short-circuit regime, the existing rules for E&B had to be revised.  

In order to support the revision of the E&B rules for this new special line, a mathematical model has 

been developed in order to study the changes needed. A simulation tool has been developed using 

Matlab® and SimPowerSystems®. Using these tools the 2x25kV single line three rails system has 

been modelled. Given the nature of a railway system this led to a relatively long and complex model, 

for which the computational effort needed was considerable. 

Using the simulation results of the model the risks on electrocution and the loading of cables could be 

studied, and the necessary mitigation measures taken. The future behaviour of the traction power 

supply system could also be studied, as well as the step and touch voltages between the different 

system parts and between the system and the surrounding soil.  

The study proves that by the use of modern simulation techniques an efficient development of a 

complex railway system is possible. 

1. Introduction 

In order to develop the E&B solution to be used for the 3 rails line system, various models were built 

and studied. The characterisation of the chosen solution, based on the given input parameters was 

possible. The following basic input parameters have been used:  
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 Traction Power Supply system (TPS) is 2x25 kV – 50 Hz; 

 Single Track Line, using 3 running rails, aerial return wire (CDTA) and Buried Earthing Cable 

(CDTE); 

 The line has to be compliant with Class II or III as given by TSI, or as conventional line with a 

maximum exploitation speed of 200 km/h, compliant with the requirements of [3]; 

 With respect to step & touch voltages, the system shall comply with [1], so maximum 

permanent voltage is 60 V, and 765 V for 100 ms; 

 TSI energy and [3] specify that an electric unit in the condition given above can consume up 

to 15 MVA; 

With respect to the installed power at substations, two scenarios were analyzed: 

 Single 32 MVA transformer, 2-phase connection, T-feeding, as per [2], Imax steady state ≈ 842 A; 

 Dual 22 MVA transformers, V-feeding, as per [2], Imax steady state ≈ 579 A; 

Maximum current overload scheme: 

 Substation 32 MVA: Imax overload = 1683 A (2 h) or Imax overload = 2480 A (300 s); 

 Substation 22 MVA: Imax overload = 1158 A (2 h) or Imax overload = 1705 A (300 s); 

Maximum short circuit current: 

 Substation 32 MVA: Icc (=short Circuit Current)  7,8 kA for 100 ms, so compliant with [3]; 

 Substation 22 MVA: Icc  6,5 kA for 100 ms, so compliant with [3] (limit = 15 kA). 

The data given above were combined with the geometry and characteristics of conductors, and 

specific soil resistivity to form the set of input data for the simulations. Common mode currents on 

cable screens, transfer impedances, common and differential mode voltages were not included in the 

model, but for the location of the cable trench the magnetic field has been considered. 

2. Description 

A simulation tool for a generic traction power supply system, 2x25kV/50 Hz was developed, using 

Matlab®. The tool was integrated in a company internal platform for EMC models. The tool is based 

on the generic electromagnetic behaviour of system components, which can be integrated into a full-

scale system. Although the tool can be used for 2 rails and 3 rails systems, single and dual line 

systems, we concentrated on a 3 rail single line. Within the model the various return conductors, such 

as CDTA, CDTE, running rails can be cross bonded by an Integral Cross Bonding (LTI), so it is 

possible to integrate the E&B system in the model of the TPS, either 1x25 kV or 2x25 kV. Currents in 

the various return conductors and especially earth and cable screens play an important role in 

reaching EMC both in the railway system internally as well as with third parties externally. 

As the TPS has a longitudinal character, it can be approached as a multi-conductor transmission line. 

Matlab® is used to solve the equations which describe this system. In a multi-conductor model with N 

coupled conductors, the Carson-Clem equations [7], can be used to calculate the own and mutual 

impedances. This leads to the following generic matrix. 

Inductance Matrix 

[Z] = [Zint] + [Zext]    (1) 

[ Zint ] is a diagonal matrix that represents the internal impedance of conductors and [ Zext ] a 

symmetrical array for the external impedance. We can also write: 

[Zext] = [Zg] + [Zt]    (2) 
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[Zg] a geometric matrix associated with the geometric location of the conductors in a transverse plane 

and [Zt] the impedance of the earth. Combining (1) and (2) we get: 

[Z] = [Zint] + [Zg] + [Zt]    (3) 

In the case of a solution with 7 conductors, such as a 3 rails 2x25kV electrified line, [Z] will assume 

the size 7x7 at equation (4). Catenary and support wire have been assumed as a single conductor 

with an equivalent section. 

[Z] =

[
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Where: 

zii = zint ii + zg ii + zt ii =
kJ0(kr)

2πrσJ1(kr)
+ jω
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ri

+ π2f ∗ 10−7[Ω.m−1]    (5) 

zij = zg ij + zt ij = jω
μ0

2π
ln

De

dij

+ π2f ∗ 10−7[Ω.m−1]    (6) 

According to Carson-Clem equations and analogue to what is usual for coaxial cables, the return 

current in the ground can be assumed to be within a cylinder with radius De.  

De = 1.31δ = 1.31√
2ρ

ωμ
= 1.31√

2

2πμ
√

ρ

f
= 659.3127√

ρ

f
[m]   (7) 

Capacitive Matrix 

For the calculation of own and mutual capacitance between conductors we use [6], where earth is 

assumed a perfect homogeneous conductor. For the calculation of the Dij values, we used the images 

method of [6]. This leads to the following formulation: 

C = μεL−1 = με
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= 2πε
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ln (
Dn1

dn1

) ⋯ ln (
2hn
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]
 
 
 
 
−1

 (8) 

Internal impedance of running rails 

It is known from [4] & [5] that the internal impedance of the running rails plays an important role in 

system performance. The approximation to use a circular conductor as model does not reflect reality. 

As the skin effect and relative permeability play a role, the rail impedance depends on both frequency 

as well as on magnitude of current. These effects cannot be ignored, so for instance at short circuits 

(SC) a lower permeability can be used. 
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Implementation 

For system analysis it is necessary to calculate the voltage and current distribution in the entire 

system, based on conductor characteristics and geometry, specific soil resistivity, load position, etc.. 

The entire model is divided in sections of varying length, dependent on desired resolution, or section 

type. Each section represents a “slice” of the multi- conductor line (MTL). The dimension of the matrix 

associated with each MTL is NxN. Each MTL has N+1 inputs and outputs because of the earth 

reference conductor, see Figure 1. At the substation location a transformer model is used in 

accordance with the data given above, also auto-transformer models were developed. 

 

Figure 1 Example from an E&B system model 

3. Development of Simulation Process 

For each traction power supply scenario listed below, simulation models were developed: 

Steady state regime with 32 MVA or 22 MVA 

 In accordance with TSI Energy, no train on this line is allowed to use more than 15 MVA, 

(=600A). The touch voltage in this case is limited to 60 V as per [1]; 

 Starting with a distance of 1600 m between LTI’s, after several simulations it was found that 

for 1200 m compliance is reached; 

 As no train is allowed to draw more than 600 A, the value of 1200 m is valid irrespective of the 

power installed in the substation; 

 The voltage between a conductor and the soil is at it’s maximum when two trains are in the 

same AT-section. The worst case occurs after a crossing in a station, when the distance 

between the trains is 3,6 km; 

 Specific soil resistivity is an important parameter when determining the voltage between 

running rails and earth. Normally the average soil resistivity in Portugal is approximately 

100 Ohm.m. Parameter variation showed that even with 400 Ohm.m (dry season or local 

presence of bedrock) compliance was reached; 

Short Circuit Regime with 32 MVA 

 The short circuit current (towards rails and CDTA) was determined as function of the distance 

to the substation; 

 At the location of the substation short circuit current (either to rails or CDTA) is approximately 

7,8 kA, resulting in high touch voltages; 

 To control touch voltages for the CDTA, cross-bonds between CDTA and CDTE (=LEAE) can 

be installed. However to control touch voltages for the rails, LTI’s are needed. Area’s where 

these cross bonds are required need to be determined; 
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Short Circuit to Aerial Wire 

 Initially one LEAE at 600 m from LTI’s was added, but touch voltages still surpassed the limit; 

 As a second step two LEAE’s were used spaced at 400 m intervals between LTI’s. This was 

sufficient to control the touch voltage CDTA-CDTE, but not between CDTA and rails; 

 Based on a distance between LTI’s of 1200 m, we found that the maximum Icc for which the 

touch voltage still complied with the limit was 3,7 kA. When installing one LEAE between LTI’s 

we found that the maximum Icc for which the touch voltage still was below the limit was 5,7 kA; 

 So for a distance to the substation where Icc > 5,7 kA alternatives had to be developed. 

Short circuit to rails 

 When studying touch voltages caused by a short circuit to the rails, the distance between 

LTI’s of 1200 m proved to be insufficient close to the substation. Thus the distance had to be 

reduced to 800 m for the first 4,8 km from the substation where 7,8 kA ≥ Icc ≥ 5,7 kA, with 

LEAE’s in the middle; 

 However based on further simulations we found that in case of 5,7 kA ≥ Icc ≥ 5,0 kA touch 

voltages still are not compliant with the limit. Therefore the rule above had to be modified 

slightly; 

 It could be proven that in case of Icc < 5,0 kA the spacing between LTI’s of 1200 m is 

sufficient; 

Short Circuit Regime with 22 MVA 

 In case of a 22 MVA substation, the maximum short-circuit current is approximately 6,3kA; 

 A study similar to the one for the 32 MVA substation was performed. Despite the fact that in 

this case short circuit current as function of distance gives lower than the one derived for the 

32 MVA substation, we find similar rules for the placement of LTI’s and LEAE’s; 

 We found that in case 6,3 kA ≥ Icc ≥ 5,0 kA (so close to the substation) we have to use an 

interval of 1000 m between LTI’s with LEAE’s in between; 

 In case of 5,0 kA ≥ Icc ≥ 3,7 kA we have to use an interval of 1200 m between LTI’s with 

LEAE’s in between; 

 In case of Icc < 3,7 kA we have to use an interval of 1200 m between LTI’s without additional 

LEAE’s in between; 

4. Conclusion 

It can be concluded that the modelling techniques developed were sufficient for and helpful in the 

design of an earthing and bonding concept which is compliant with EU standards and TSI Energy for 

a special type of railway system. The most important conclusion can be found in Table 1. For a steady 

state load of 15 MVA it was proven that a distance between LTI’s of 1,2 km is sufficient, no LEAE’s 

are needed, so the design presented in Table 1 is also compliant EU standards. Two loads in the 

same AT-section (distance 3,6 km), or a higher soil resistivity (up to 400 Ohm.m) are also acceptable. 

Table 1 Overview of results 

Type Red Zone Orange Zone Green Zone 

22 MVA 
6,3 kA  Icc  5,0 kA 5,0 kA > Icc  3,7 kA Icc < 3,7 kA 

LTI:1,0 km, LEAE in middle LTI: 1,2 km, LEAE in middle LTI: 1,2 km, no LEAE 

32 MVA 
7,8 kA  Icc  5,0 kA 5,0 kA > Icc  3,7 kA Icc < 3,7 kA 

LTI: 0,8 km, LEAE in middle LTI: 1,2 km, LEAE in middle LTI: 1,2 km, no LEAE 
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1 Introdução 
 

Este relatório de estágio faz uma descrição do trabalho desenvolvido na Direcção de Engenharia 
da Infra-Estrutura – Sinalização e Compatibilidade Electromagnética, durante os doze meses de 
duração do estágio, incidindo essencialmente nos trabalhos desenvolvidos nos últimos oito 
meses, período de formação em contexto de trabalho na área da Compatibilidade 
Electromagnética. 

A REFER surge em 1997, como resultado do plano de reestruturação dos caminhos-de-ferro na 
Europa, que previa a separação da gestão da infra-estrutura e da exploração dos serviços de 
transporte. O Governo português desenvolveu um modelo para a gestão do Sector Ferroviário 
Nacional onde a REFER EPE assume o cargo de gestão da infra-estrutura de transporte 
ferroviário. 

Empresa pública, sujeita à tutela do Ministério dos Transportes e Finanças, tem como missão 
proporcionar ao mercado uma infra-estrutura de transporte competitiva e segura, assegurando 
o regular e contínuo fornecimento do serviço público, com respeito pelo meio ambiente. As 
principais actividades desenvolvidas incluem construção, renovação, conservação e manutenção 
da infra-estrutura, gestão da capacidade de rede, comando e controlo da circulação. 

Ao nível das infra-estruturas, a Rede Ferroviária Nacional detém 3.613 km de extensão, dos 
quais 2.789 km se encontravam em exploração, segundo dados do Directório de Rede. A rede 
electrificada já é superior a 50% da rede em exploração, grande parte está equipada de 
sinalização electrónica, sistema de controlo de velocidade (Convel) e sistema de rádio solo-
comboio. 

O suporte financeiro para o desenvolvimento das actividades da REFER, é assegurado pelo 
orçamento de estado, fundos comunitários e recursos internos, que provêm da taxa de 
utilização da infra-estrutura aplicada aos operadores, das actividades de valorização e 
rentabilização do património e do fornecimento e prestação de serviços. 

Na Rede Ferroviária Nacional têm sido introduzidas profundas alterações tecnológicas que se 
traduzem na melhoria das acessibilidades e das condições de circulação, suportada por grandes 
investimentos de expansão e modernização. Estas intervenções permitiram reduzir tempos de 
percurso, criando novas ligações e garantindo condições acrescidas de segurança e de 
qualidade de prestação de serviço. 
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2 Programa “Renovar REFER” 
 

2.1 Plano de Formação Geral 
 

Em Novembro de 2009, um grupo de dezasseis estagiários integraram o programa de estágios 
“Renovar REFER”. Com o objectivo de garantir a criação de valor nas áreas da Engenharia e 
Manutenção, apoiada numa estratégia de renovação dos quadros, foi criado um plano de 
formação consistente e adaptado às necessidades de integração e desenvolvimento dos 
estagiários, recém-licenciados maioritariamente, com o envolvimento de técnicos de referência 
nas diversas especialidades e áreas de conhecimento da REFER. 

Com o forte empenho da Direcção Geral de Organização e Desenvolvimento, foi estruturado um 
detalhado pano de formação para os doze meses de duração do estágio. Dividido por módulos, 
considerando uma fase inicial de integração e acolhimento na REFER, dando a conhecer os 
princípios gerais do negócio e da cadeia de valor do sector ferroviário e uma fase de formação 
geral, onde foram dadas a conhecer algumas das noções básicas da infra-estrutura ferroviária, 
com várias Direcções da empresa envolvidas. 

A integração dos estagiários na REFER decorreu durante os primeiros dois meses do estágio, 
levada a cabo pela Direcção de Recursos Humanos com o empenho de diversos órgãos da 
REFER, foi apresentada a empresa no contexto nacional e europeu, bem como todo o grupo 
REFER, a sua missão, os princípios e valores, o core business e o mercado ferroviário, os 
colaboradores e toda a organização da REFER. Os estagiários tiveram a oportunidade de visitar 
duas das mais recentes obras de relevo da empresa, a Variante de Alcácer e a Ligação ao Porto 
de Aveiro. 

 

Figura 1 – Visita à Variante de Alcácer 
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Terminadas as primeiras duas semanas, em resposta ao desafio lançado pelos Recursos 
Humanos, os estagiários desenvolveram um trabalho subordinado ao tema “REFER – Mudança 
Conceptual”, que foi apresentado ao Concelho de Administração, estabelecendo assim a 
oportunidade do grupo conhecer os vários membros que constituem o mesmo. 

Iniciou-se de seguida o período de formação. Com a competência dos formadores, técnicos e 
especialistas envolvidos, foram dadas a conhecer as várias especialidades da Engenharia da 
REFER, nas quais os estagiários foram integrados para dar o seu contributo e responder da 
melhor forma ao desafio que lhes foi colocado. Foram feitas algumas visitas técnicas no âmbito 
de cada uma das especialidades. A visita à Ponte 25 de Abril foi das que mais entusiasmou o 
grupo. 

A segurança ferroviária foi um dos temas chave deste período de formação, tendo sido 
dedicada uma semana para formação específica, concluída com uma prova de avaliação de 
conhecimentos, que resultou na aprovação de todo o grupo no Curso de Regulamentação de 
Segurança para Técnicos. 

 

 

Figura 2 – Visita à Ponte 25 de Abril 

 

Concluído o plano de formação geral, os estagiários integraram a Direcção de Engenharia da 
Infra-Estrutura, nas diferentes áreas de especialidade da empresa, Via, Geotecnia, Catenária, 
Energia de Tracção, Sinalização e Compatibilidade Electromagnética, Monitorização e 
Performance da Infra-estrutura. 
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2.2 Integração na Especialidade - SICE 
 

A REFER está formalmente estruturada num organograma constituído por diversos órgãos com 
atribuições específicas. Órgãos de apoio que desenvolvem actividades de enquadramento 
estratégico e de apoio ao Conselho de Administração (CA), órgãos corporativos com a 
responsabilidade funcional e de prestação de serviços aos restantes órgãos da empresa e 
órgãos operacionais que desenvolvem o core business da empresa, onde se enquadra a 
Direcção Geral de Exploração da Infra-Estrutura (DGEI).  

A Direcção de Engenharia da Infra-Estrutura, subordinada à DGEI, tem como missão garantir o 
apoio técnico de engenharia ferroviária, necessário às actividades da empresa, promovendo a 
inovação e o desenvolvimento tecnológico. Deve assegurar ainda o planeamento estratégico da 
manutenção e conservação de toda a infra-estrutura, promovendo acções de inspecção e 
diagnóstico visando a segurança e eficiência da mesma. 

A SICE, Sinalização e Compatibilidade Electromagnética, um das especialidades de Engenharia 
da DGEI, é responsável por elaborar especificações funcionais de instalações e sistemas, 
verificar a aprovar projectos resultantes das especificações, ensaiar e monitorizar instalações e 
soluções técnicas implementadas, estudar novas soluções para melhoria das condições de 
segurança. Todo este trabalho é feito em colaboração com os restantes parceiros e clientes 
internos, nomeadamente, a exploração e operação, a direcção de construção e as unidades 
operacionais 

A especialidade de Compatibilidade Electromagnética, surgiu recentemente na REFER, face ao 
aumento da susceptibilidade dos equipamentos electrónicos relativamente às influências 
electromagnéticas e à necessidade de garantir que os vários subsistemas da infra-estrutura 
ferroviária coexistem harmoniosamente no mesmo ambiente. 

As principais actividades envolvem ensaios e simulações, monitorização e diagnóstico, 
verificação da compatibilidade do material circulante (VCI), caracterização da infra-estrutura, 
estudos e projectos. 

 

Contando com a colaboração do grupo de trabalho da SICE, foi feito o enquadramento do 
estágio e traçadas as orientações e os objectivos dos oito meses de formação em contexto de 
trabalho. A primeira fase passou por adquirir conhecimentos sobre princípios de sinalização e 
documentos normativos importantes na área da compatibilidade electromagnética. 

O normativo RCT+TP, Retorno da Corrente de Tracção e Terras de Protecção (IT.GER.002), 
entrou em vigor na REFER em 2003 e tem como principais objectivos, garantir um sistema de 
25KV seguro para os passageiros, para os trabalhadores na via e sistemas electrotécnicos. Por 
outro lado, visa instalar um sistema de terras compatível com os sistemas de sinalização e 
telecomunicações, que esteja em conformidade com as Normas Internacionais relativas às 
emissões de alta frequência (EN 50121, EN 50122). 
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O primeiro trabalho em que me envolvi com a equipa da Compatibilidade Electromagnética, foi 
referente ao projecto de automatização de 52 passagens de nível (PNs) na linha do Vouga. Esta 
empreitada foi consignada a uma empresa francesa, a Alstom. 

Os ensaios incidiram sobre os circuitos de via de audiofrequência de marca Electrans. Estes 
circuitos, desenhados particularmente para o sistema de protecção e anúncio de PNs, dispõem 
de um módulo único emissor-receptor que incorpora uma saída que permite excitar 
directamente um relé e de dois transformadores de acoplamento situados juntos da via, 
denominados de junta eléctrica. 

O emissor transmite para a via um sinal de audiofrequência (13KHz ou 15KHz) modulado por 
um código fixo. O receptor dispõe de filtros sintonizados à frequência da portadora, assim como 
um dispositivo descodificador para validação do código. 

Estes circuitos poderão cobrir uma secção de via até 150m, sendo que para garantir o seu 
correcto funcionamento, as condições de isolamento de via não deverão ser compatíveis com as 
características específicas de funcionamento do circuito. O circuito deverá estar deste modo 
regulado para um valor de shunt limite nunca inferior ao limite inferior mínimo de 0,25Ω 
imposto pelas regras da sinalização. 

Para verificar as condições de shunt limite, foi utilizada uma vara de shunt e uma década de 
resistências, que permite medir um valor de resistência até 0,01Ω. A vara de shunt foi calibrada 
em laboratório, de forma a garantir uma leitura correcta dos resultados obtidos no terreno. 
Foram ainda registadas as formas de onda no emissor e receptor, com um osciloscópio. 

 

 

Gráfico 1 – Característica de shunt limite do CDV da PN 5,574 
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Como se pode verificar pela análise do gráfico, os valores de shunt limite registados neste cvd 
são bastante superiores ao que o sistema exige como condições ideais de funcionamento. Estes 
valores elevados podem ficar a dever-se às fracas condições de isolamento de via verificadas 
praticamente ao longo de toda a linha. De registar ainda, que os valores de shunt que a Alstom 
apresentou à REFER, aquando da instalação do sistema, apresentavam um valor máximo de 
1Ω. Isto deve-se ao facto de o equipamento usado não ter uma gama de medida suficiente 
para medir com precisão a curva de shunt limite. Assim foi exigido um conjunto de novas 
medidas, com equipamento idêntico ao usado pela REFER. 

Foi assim solicitado à Alstom que fornecesse à REFER uma especificação técnica que permitisse 
conhecer o intervalo expectável de valores de tensão dos circuitos de via, tanto na emissão 
como na recepção, com e sem juntas eléctricas. 

 

Figura 3 – Forma de onda do sinal medido no emissor da PN 5,574 

 

Figura 4 – Forma de onda do sinal medido no receptor da PN 5,574 
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Este trabalho continuou a ser acompanhado pela SICE, sendo que neste momento e após varias 
reuniões com a Alstom, se desenvolveu um novo plano de ensaios que permitirá a regulação 
correcta destes circuitos de via, tendo em conta as condições de isolamento de via existentes.  

 

 

Figura 5 – Módulo Receptor de circuito de via com junta eléctrica 

 

 

Figura 6 – Localização do módulo Receptor junto do circuito de via da 
estação de Paços de Brandão 
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3 Formação em contexto de trabalho 
 

Este capítulo, designado como formação em contexto de trabalho, diz respeito aos trabalhos 
desenvolvidos após a fase de integração na especialidade, iniciando uma colaboração activa na 
SICE-COEL.  

Durante este período, estive envolvido em várias actividades de ensaio, monitorização, 
avaliação e diagnóstico. O principal trabalho desenvolvido nesta fase foi o projecto de RCT+TP 
da Linha da Beira Baixa que me foi entregue para análise, desenvolvimento e correcção do 
mesmo. 

Tendo em vista a conclusão dos meus estudos do curso de Mestrado Integrado em Engenharia 
Electrónica e de Telecomunicações na Universidade de Aveiro, manifestei a minha vontade em 
realizar um trabalho que fosse de encontro às necessidades da REFER, na área da 
Compatibilidade Electromagnética. O Departamento manifestou interesse na iniciativa e foi 
apresentada à Universidade de Aveiro, uma proposta de trabalho enquadrada no âmbito das 
actividades da SICE-COEL. 

Este trabalho, cujo tema trata o desenvolvimento e implementação de um sistema de 
monitorização e medida para avaliação da performance do sistema RCT+TP instalado na rede 
electrificada da REFER, será usado como tema do próximo capítulo. 

 

3.1 Projecto RCT+TP da Linha da Beira Baixa 
 

O projecto e a implementação do Normativo RCT+TP no troço Mouriscas A – Castelo Branco da 
Linha da Beira Baixa, celebrado entre a REFER e o Consórcio Siemens/Ferrovias, teve 
inicialmente acompanhamento da Engenharia, mas não chegou a ser objecto de piquetagem. 

A Unidade Operacional Centro (UOC), identificou alguns problemas na instalação de RCT+TP, 
ficando definido que seria feita pela SICE a análise e piquetagem das telas finais do projecto, 
que embora não se podendo considerar como tal, são entendidas como o projecto existente. 

Com a colaboração da UOC e da Thales, prestador de serviços de manutenção de sinalização, 
foi feito um levantamento exaustivo da instalação pela SICE-COEL, representada por mim e 
pelo Especialista Manuel Jesus. 

Inicialmente, foram- me fornecidas as telas finais deste projecto para análise da sua adequação 
ao Normativo RCT+TP, particularmente no que dizia respeito à instalação das LEAEs (Ligações 
Equipotenciais Aéreo Enterrado) e LTIs (Ligações Transversais Integrais), às ligações das caixas 
indutivas (emissor e receptor) e das caixas de impedância sintonizadas associadas ao plano de 
isolamento das estações. 
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Iniciou se o processo de levantamento de não conformidades e correcções a introduzir ao 
projecto existente, desde Mouriscas A ao PK 15,325 da Linha da Beira Baixa, a Castelo Branco 
ao PK 93,759. A piquetagem de todo o troço teve uma duração aproximada de quinze dias 
úteis. 

Foram assinalados aspectos importantes a verificar durante a fase de piquetagem: 

- A verificação do estado dos ligadores bimetálicos, estado de corrosão dos mesmos 
devido ao potencial criado na junção dos materiais, pois a continuidade do CDTE 
depende fortemente do estado destes ligadores. 

- O grau de aderência do projecto à realidade do terreno, isto é, a confirmação de que 
todas as ligações identificadas no terreno, existem no projecto. 

- A verificação da continuidade do CDTA por inspecção visual. 

 

 

 

 

 

Concluída a fase de piquetagem, foi criado um dossier de vistoria, composto por peças 
desenhadas e escritas, organizado com todas as correcções das telas finais de projecto. Foram 
identificados os motivos pelos quais se registavam alguns dos problemas identificados pela 
UOC, elementos não ligados ao sistema de terras, LTIs desligadas e possíveis descontinuidades 
no CDTE. Tendo em consideração o conhecimento adquirido durante as vistorias, foi elaborada 
uma nova versão do projecto, considerando as ligações de todos os elementos ao sistema 
RCT+TP, bem como as alterações necessárias a garantir a funcionalidade de detecção de carril 
partido por parte dos circuitos de via em todo o troço. 

Figura 7 – Piquetagem do projecto RCT+TP 
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A funcionalidade da Detecção de Carril Partido (DCP), exigida pela REFER, apresenta se como 
um imperativo de segurança das zonas equipadas com circuitos de via do tipo ITE. Tem como 
objectivo garantir o correcto funcionamento do circuito de via, num sistema em que cada 
secção tem obrigatoriamente de apresentar dois caminhos de retorno (EN50122-1), garantindo-
se que o relé de via ocupa quando é retirado um fiador de qualquer uma das filas ou quando 
existe uma descontinuidade no carril, conduzindo assim ao estado de “via ocupada”. 

Para se adquirir esta funcionalidade, é necessário impedir que através do conjunto de circuitos 
de via instalados e seus circuitos de retorno paralelos (equipotenciais e sistemas de ligação à 
terra), se formem malhas de realimentação passíveis de em determinadas circunstâncias 
colocar em causa o correcto funcionamento destes, podendo levar a uma situação de não 
detecção do material circulante. Este objectivo é conseguido através da instalação de Caixas de 
Impedância Sintonizadas (CIS) nas ligações das vias (equipadas com este tipo de circuito de 
via) ao circuito de retorno e nas equipotenciais instaladas entre diferentes secções de via. Esta 
caixa de impedância sintonizada está sintonizada com a frequência do circuito de via, de forma 
a aumentar a impedância para o circuito de via e manter o mais baixa possível a impedância 
das correntes de retorno de 50Hz. 

 

Figura 8 – Conexão de uma CIS na ligação transversal 

 

Gráfico 2 – Característica de impedância na frequência de uma CIS e 
forma de onda do ITE 
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3.2 Ensaios e monitorização de instalações 
 

Uma das actividades de maior relevo na área da compatibilidade, como já foi anteriormente 
dito, prende-se com ensaios e monitorização de instalações. Durante o estágio foram várias as 
actividades desenvolvidas para despiste de situações de interferências e perturbações entre os 
vários subsistemas da infra-estrutura ferroviária. 

Durante o mes de Abril foram identificadas ocorrências com os circuitos FTGS na zona dos 
Foros de Amora, associadas a ocupações intempestivas nos circuitos de via 152D e 148D. A 
REFER, após análise do comportamento destes circuitos, constatou que as blindagens dos 
cabos não se encontravam ligados ao sistema RCT+TP, podendo esta situação contribuir para a 
ocorrência das ocupações identificadas, devido a fenómenos de indução provocados por 
correntes parasitas. Esta situação foi corrigida pelo prestador de serviços de manutenção de 
sinalização. No entanto continuaram a ocorrer ocupações intempestivas no circuito de via 152D, 
pelo que se considerou necessário proceder a uma verificação da continuidade do CDTE, na 
zona de influência dos cabos associados ao mesmo. 

A Compatibilidade Electromagnética, efectuou uma verificação da continuidade do CDTE, com 
um equipamento de detecção de cabos e posteriormente uma análise aos sinais de corrente e 
tensão do circuito de via 152D. Para esta análise foi utilizado um sistema de aquisição de dados 
desenvolvido pela SICE-COEL baseado em Labview. 

 

 

Figura 9 – Circuito de via FTGS 

 



 
Renovar REFER 2009 - Relatório de estágio 
 

Pedro Martinho Carreira 15/24 
 

 

 

 

Este ensaio permitiu verificar que as ocupações intempestivas estavam relacionadas com um 
sinal transitório que era visível no módulo receptor do circuito de via 152D, uma vez que os 
circuitos de via FTGS são circuitos de audiofrequência modulados e codificados. O sinal 
transitório provocava uma degradação do código, que por sua vez deixava de ser identificado 
pelo receptor, dando indicação de circuito ocupado. 

A análise dos resultados dos ensaios realizados, levou a que a REFER apresentasse uma 
proposta à Thales para que fosse efectuada uma nova regulação do circuito, aumentando o 
sinal no módulo emissor, de forma a aumentar a relação sinal ruído (SNR), reduzindo assim o 
efeito perturbador do sinal transitório no módulo de recepção do FTGS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Aquisição de dados de tensão e corrente, circuito de via 
152D 
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Outro ensaio que tive a oportunidade de acompanhar, esteve relacionado com a frequente 
ocorrência de erros de Convel na zona da estação de Roma – Areeiro na Linha de Cintura, que 
provocavam, uma frenagem de emergência nas unidades UQEs da série 3500 da FERTAGUS, 
quando estas passavam na TJD (Transversal de Junção Dupla) da linha 3 para a linha 4, no 
sentido Roma – Areeiro Entrecampos. 

O Convel, é um sistema que transmite para bordo das unidades motoras informação 
correspondente aos aspectos da sinalização lateral e às restrições de velocidade. É constituído 
por balizas e codificadores, as balizas fazem a emissão de um sinal a 4,5MHz quando 
iluminadas pela antena na parte inferior das unidades que emite por sua vez a 27MHz.  

O erro, com o código EC20, representa um erro de leitura da unidade motora, não havendo 
motivo aparente para a ocorrência do mesmo. Verificou-se o estado de ligação dos plugs de 
codificação das balizas de Convel na linha 3. Uma vez que o erro persistia, foi feita pela 
Compatibilidade Electromagnética uma análise do campo eléctrico e da radiação produzida pelo 
material circulante. O intuito desta análise, foi verificar se existia alguma radiação na banda de 
frequência de funcionamento do Convel, particularmente nos 4,5MHz, que corresponde à 
frequência do sinal que a unidade motora recebe da baliza. Aparentemente a unidade 
interpretava um sinal não reconhecido pelo código, que provocava a frenagem de emergência. 

Verificou-se à passagem das UQEs uma radiação em toda a banda de frequências em análise, 
provocando ruído electromagnético que poderia interferir directamente provocando um 
eventual erro de Convel. No entanto a análise deste ensaio não foi totalmente conclusiva, dado 
que a fonte emissora do ruído identificado como estando presente não foi detectada. Foram 
ainda verificados a estado das ligações equipotenciais dos circuitos de via ITE e foram feitas 
medidas de corrente e tensão nas vias 3 e 4.  

 
Figura 11 – Ensaios de emissão de campo magnético 
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Posteriormente, dado que o erro continuava a ocorrer, foi feita uma inspecção visual à 
instalação, onde foram identificados vestígios de limalhas queimadas, entre duas secções de 
carril isoladas. Esta situação ao provocar um arco eléctrico, pode que de alguma forma ter 
impacto na performance do sistema Convel.  

 

Tive ainda a oportunidade de acompanhar os ensaios de concordância, na estação de Alcácer 
do Sal na Linha do Sul, da entrada ao serviço do novo sistema de sinalização da Variante de 
Alcácer, sistema Westlock da Whestinghouse.  

O sistema Westlock é um novo sistema de sinalização, sucessor do sistema SSI (Solid State 
Interlocking), com a capacidade de conseguir controlar mais unidades que o SSI. O sistema 
está dividido em três componentes, Central Interlocking Processor (CIP), Trackside Interface 
(TIF) e Technicians Workstation (TW). A arquitectura de funcionamento, é uma arquitectura 
redundante, baseada em 3 linhas independentes de processamento onde são processadas 
todas as funções críticas de segurança. Os resultados são comparados sendo necessário para 
validação apenas o sincronismo de duas das três linhas de processamento, dando assim uma 
maior robustez ao sistema, ao apresentar uma certa tolerância à ocorrência de falhas. 

 

 

Figura 12 – Central Interlocking Processor (CIP), estação de Alcácer 
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4 Desenvolvimento da Especificação para análise da 

performance do sistema RCT+TP 
 

A introdução de novos serviços de transporte de passageiros e mercadorias por partes dos 
operadores ferroviários, com recurso a novas unidades eléctricas de material circulantes, 
traduziu-se num aumento significativo das potências em jogo e das correntes de tracção 
associadas.  

Contemporaneamente a infra-estrutura da REFER, tem vindo a realizar importantes 
investimentos ao nível das suas instalações de Sinalização e Telecomunicações. Garantir que os 
vários subsistemas da infra-estrutura ferroviária coexistem harmoniosamente no mesmo 
ambiente, torna-se imperativo para garantir a segurança das pessoas e o correcto 
funcionamento dos sistemas. O aumento da susceptibilidade dos equipamentos electrónicos 
relativamente às influências electromagnéticas constitui um denominador comum que 
caracteriza este tipo de equipamentos com grandes potencialidades de exploração, está a 
decorrer em paralelo com o aumento da poluição electromagnética ambiente. A necessidade de 
garantir um sistema de 25KV seguro para seres humanos e sistemas electrotécnicos, levou a 
que em 2003 entrasse em vigor o normativo RCT+TP.  

Para avaliar a performance deste sistema, desenvolveu-se um trabalho, no qual se pretende 
estudar a forma como as correntes de retorno de tracção se distribuem num plano transversal 
ao caminho-de-ferro de uma linha electrificada em diferentes cenários verificados nas 
instalações existentes da infra-estrutura ferroviária electrificada. 

 Cenário 1 – Instalações onde o sistema RCT+TP se encontra totalmente instalado; 

Cenário 2 – Instalações onde se encontram implementadas medidas temporárias de 
RCT+TP; 

Cenário 3 – Instalações onde não foram implementadas quaisquer medidas de RCT+TP 

 

A alimentação das vias a 25KV faz-se por intermédio de uma rede distribuição trifásica de alta 
tensão. A distribuição é feita à subestação onde é transformada para o nível adequado. Cada 
Subestação alimenta um conjunto de sectores de catenária. Estes, por seu lado, estão 
separados de outros sectores alimentados por outras subestações, para impedir a circulação de 
correntes paralelas na rede de distribuição de alta tensão. 

Nas instalações onde não foram implementadas quaisquer medidas de RCT+TP, o sistema de 
25KV baseia-se apenas na utilização do fio de contacto da catenária e um cabo de suporte. Este 
sistema designa-se por sistema ST (Standard). É ainda utilizado, nalgumas instalações com o 
sistema ST, um cabo de alumínio isolado junto do caminho de cabos da sinalização, que no 
entanto está separado do restante sistema de tracção de retorno.  
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O sistema ST possui apenas retorno pelos  carris e pela terra. A corrente circula numa malha de 
grande dimensão, desde a Subestação até à carga através da catenária e de novo até à 
Subestação através dos carris e da terra/solo. A impedância vista pelo pantógrafo nestas 
condições é muito elevada. Este sistema produz campos magnéticos bastante elevados, devido 
à grande distância entre a catenária e os condutores (carris&solo) que transportam a maior 
parte da corrente de tracção de retorno.  

Com este trabalho pretende-se conseguir quantificar a corrente que circula na catenária, nos 
carris, e particularmente no solo, onde é bastante elevada devido ao número limitado de 
condutores para o retorno da corrente de tracção. 

 

 

Figura 13 – Sistema ST 

Em instalações onde o sistema de RCT+TP está implementado, o sistema de terras e de retorno 
da corrente de tracção baseia-se nos carris, num cabo de terra aéreo (CDTA) contínuo e um 
cabo de terra enterrado (CDTE) junto do caminho de cabos. Os condutores do sistema retorno 
da corrente são ligados entre si, LEAE e LTI, para que a corrente de retorno no sistema se 
distribua pelos vários condutores. Colocando o CDTA na proximidade do fio de contacto, o 
acoplamento magnético mútuo entre o CDTA e o fio de contacto reduz a impedância do 
sistema, reduzindo assim a quantidade de corrente que circula no solo. 

 

 

Figura 14 – Sistema RT 
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Este sistema encontra-se hoje, totalmente implementado em grande parte da rede, no entanto, 
existem instalações, onde apenas foram implementadas medidas temporárias de segurança 
para solucionar alguns problemas de interferência registados na rede. Estas soluções 
temporárias passaram por alterar a topologia do sistema existente em alguns locais. O CDTA 
que se encontrava isolado a cada 1000 metros, passou a ser contínuo e foram feitas ligações 
dos postes ao cabo de dreno e aos carris, diminuindo assim a tensão de contacto e controlando 
melhor a indução nos cabos da sinalização. 

Esta solução de implementação de medidas temporárias, ainda que tenha resolvido alguns dos 
problemas, não garante os mesmos resultados que as instalações onde o sistema RCT+TP se 
encontra implementado na íntegra. 

Será desenvolvida uma aplicação de hardware e software baseada em Labview, destinada a 
medir correntes e tensões numa secção transversal da via electrificada, associadas a correntes 
de retorno e/ou correntes induzidas em blindagens de cabos. A análise e tratamento dos dados 
recolhidos através das medidas adquiridas, permitirá a criação de um modelo de 
comportamento do sistema RCT+TP, para cada tipo de instalação. 

Numa fase inicial, foram feitos alguns ensaios de laboratório com vista a testar o software 
desenvolvido e a calibrar os sensores, rogowski coil, que foram identificados como indicados 
para medir as grandezas eléctricas em questão. 

Este tipo de sensores, é formado por um enrolamento helicoidal uniformemente distribuído que 
envolve um condutor onde existe uma corrente a circular. O seu princípio de funcionamento é 
simples, a corrente que circula no condutor envolvido pela rogowski produz um campo 
magnético, que por sua vez induz na rogowski uma diferença de potencial. Esta diferença de 
potencial é directamente proporcional ao número de espiras e à área transversal das mesmas, 
tem uma amplitude reduzida, pelo que, para ser possível medir a corrente que passa no 
condutor, é necessário integrar e pré amplificar este sinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15 – Rogowski Coil 
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Uma vez que estes sensores foram desenvolvidos no laboratório de medidas, antes de se poder 
efectuar qualquer medida é necessário proceder à calibração dos mesmos, de forma a 
determinar qual a relação V/A do sinal à saída do integrador. 

Para o efeito usaram-se três sensores, todos eles com o mesmo princípio de funcionamento, 
sendo que, um dos sensores, vem equipado com um integrador que permite escolher a gama 
de valores da grandeza que pretendemos medir, indicando o factor de relação V/A para as 
diferentes configurações possíveis. 

 

 

 

 

Figura 16 – Ensaios em Laboratório e na Subestação 
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Os dados dos gráficos abaixo apresentados, dizem respeito aos valores de corrente medidos na 
Subestação de Vila Franca de Xira. Foram colocados os sensores na tomada de terra do 
transformador que alimentava a secção norte entre a subestação de Vila Franca e a zona 
neutra do Vale de Santarém. Foi colocado o equipamento de medida, fonte de alimentação, PC 
e módulo de aquisição de dados, num plano EMC, de forma a reduzir qualquer interferência 
externa provocada por correntes de modo comum, que possam surgir nos cabos por fenómenos 
de indução. 

 

 

Gráfico 3 – Corrente na catenária, sensor equipado com integrador 

 

 

Gráfico 4 – Corrente na catenária, sensores com integrador externo 
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Gráfico 5 – Relação de medida entre o sensor de fábrica e o 
equipamento desenvolvido em laboratório. 

Nestes ensaios, não se registaram valores de corrente na catenária superiores a 500A 
aproximadamente. Uma vez que queremos verificar que o equipamento tem um funcionamento 
linear numa gama até 1000A, irão ser feitos novos ensaios, provavelmente na Subestação da 
Amadora. Este valor de 1000A, será um valor aproximado dos valores máximos de corrente, 
que poderão estar presentes na catenária nas instalações onde se realizarão as medidas. 

Concluídos os ensaios de toda a cadeia de medida, irão ser iniciados os ensaios nas instalações 
alvo. O primeiro local onde serão feitas estas medidas será no posto de catenária de Santa 
Margarida na Linha da Beira Baixa. Os restantes locais, ainda estão por definir, sendo que um 
deles será na Linha de Vendas Novas e o outro provavelmente entre Grândola e Ermidas do 
Sado, na Linha do Sul. Será instalado um cabo de alta tensão de forma a garantir o isolamento 
a 25KV entre o sensor de medida e a catenária. 

Este trabalho terá a colaboração da UOC e UOS, para a realização dos trabalhos de cortes de 
tensão necessários à realização dos ensaios. Estes cortes de tensão estão previstos para o mês 
de Outubro, esperando-se que nessa data se verifiquem ainda condições atmosféricas 
favoráveis ao ensaio. 

No âmbito do desenvolvimento do trabalho de final de curso na área da compatibilidade 
electromagnética, na SICE, foi redigido um protocolo de cooperação Refer/ Universidade de 
Aveiro, que se encontra nesta data em fase de assinatura. 
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5 Análise crítica e conclusões 
 

Penso que o facto de este estágio ter incluído um conjunto de 16 jovens maioritariamente 
recém-licenciados, permitiu que desde o início se criasse um forte espírito de grupo, que em 
muito contribuiu para a facilidade com que todos eles se integraram na REFER e nas 
respectivas especialidades da Engenharia. 

O modelo do estágio foi bastante interessante, permitindo ao grupo ter um contacto com todos 
os órgãos da empresa, algo que é essencial e que infelizmente nem sempre acontece. Por 
vezes os estagiários são colocados no órgão onde vão trabalhar sem terem a oportunidade de 
conhecer a estrutura da empresa e suas particularidades. 

O facto de terem sido escolhidos profissionais de referência na casa para se envolverem no 
processo de formação deste grupo de estagiários, só nos pode deixar satisfeitos e com a 
vontade de continuar a dar o contributo à empresa. 

Relativamente ao grupo de trabalho no qual me envolvi, na SICE-COEL, sinto que me integrei 
com bastante facilidade e que dei o meu contributo da melhor forma possível. Os trabalhos que 
me foram pedidos permitiram-me adquirir fortes conhecimentos nas principais actividades 
desenvolvidas na Compatibilidade Electromagnética, particularmente no que diz respeito à 
componente de ensaios e ao normativo RCT+TP, dado o envolvimento no processo de 
levantamento de não conformidades do projecto de RCT+TP da Linha da Beira Baixa. O 
particular interesse que a SICE-COEL demonstrou em colaborar na realização do trabalho de 
conclusão de curso de Mestrado, deixou-me naturalmente, bastante satisfeito e motivado. 

Esta experiência na REFER, permitiu perceber como funciona uma Entidade Pública Empresarial, 
ter uma visão diferente do que é o negócio no sector privado, e do que é o compromisso 
assumido pelo Estado Português, representado pela REFER, na gestão e administração da infra-
estrutura ferroviária nacional. 

Assim, o balanço destes doze meses de estágio é bastante positivo. Estagiar numa empresa 
com a dimensão da REFER EPE, que desempenha um papel muito importante no 
desenvolvimento do país, é algo que tenho a certeza que será valorizado na minha vida 
profissional. A REFER assume-se como uma verdadeira escola de Engenharia Ferroviária 
privilegiando a inovação e o desenvolvimento tecnológico. 

 


