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Editorial

Prezadas leitoras, prezados leitores,

vocês também se lembram? Houve uma época em 
que engenheiros experientes conseguiam estimar 
com relativa facilidade por quanto tempo certas ten-
dências ainda iriam durar no setor ferroviário. Hoje, 
porém, é possível que desenvolvimentos considera-
dos inimagináveis há cinco anos já sejam realidade 
amanhã. Resumindo: no nosso ramo, o futuro está 
acontecendo aqui e agora.

Diante de uma digitalização que avança cada vez 
mais rápido, dentro de poucos anos já iremos dispor 
de novos recursos tecnológicos a custos significati-
vamente menores. Assim, todo o sistema ferroviário 
também mudará constantemente em decorrência de 
ideias novas e disruptivas. Tais ideias já foram discuti-
das no Wheel Detection Forum 2017, evento sobre o 
qual comentaremos nesta edição da Ultimate Rail. 

Novas tecnologias e aplicações para a mobilidade so-
bre os trilhos são necessárias. Só assim este setor 
poderá permanecer competitivo e atraente a longo 
prazo. Isso pode gerar incertezas. Mas quem estiver 
aberto a tais mudanças poderá aproveitar possibilida-
des totalmente novas!

Neste caderno, elucidamos o que essas mudanças 
significam para o futuro da detecção de trens. Nós 
da Frauscher enxergamos inúmeras oportunidades. 
E queremos aproveitá-las para continuar melhoran-
do o desempenho dos nossos sistemas. Ao mesmo 
tempo, queremos aumentar a rentabilidade para os 
nossos clientes e, finalmente, criar soluções comple-
tamente novas. Temos buscado, por exemplo, com-
binar contadores de eixos e outros componentes 
comprovados com novas tecnologias. Os resultados 
desses desenvolvimentos nós apresentaremos ainda 
este ano.

A questão não é mais quando vamos encarar as mu-
danças e sim como! Desejo que aproveitem bastante 
esta atual edição da Ultimate Rail.

Michael Thiel
CEO, Frauscher Sensor Technology

" O FUTURO ESTÁ 
ACONTECENDO AGORA"
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NOTÍCIAS VARIADAS
Estar	sempre	bem	próxima	dos	clientes	mundo	afora e atender às suas 
necessidades – esse é o objetivo da Frauscher Sensortechnik. Os funcioná-
rios da empresa seguem essa filosofia com muito entusiasmo e motivação.

INSTALAÇÕES FTS
entraram em operação mundo afora desde a apresentação 

das Frauscher Tracking Solutions FTS na InnoTrans 2016. 

Operadores ferroviários e equipes de desenvolvimento mos-

traram-se igualmente entusiasmados com os resultados. Os 

conhecimentos adquiridos serão diretamente incorporados aos 

futuros trabalhos no sistema.

APRESENTAÇÕES, 
PALESTRAS E DEBATES
aconteceram no Wheel Detection 

Forum 2017, realizado em Viena 

de 4 a 6 de outubro. Os temas 

foram divididos em quatro seções e 

um painel de debate: "Tendências 

e visões", "Novos conceitos para 

a detecção de trens", "Inovações 

baseadas em Distributed Acoustic 

Sensing" e "Melhores práticas em 

detecção de rodas e contagem 

de eixos". O relatório completo 

pode ser lido na página 30.

PLACAS ELETRÔNICAS
foram produzidas pela Frauscher ano passado na Áustria. Elas foram 

enviadas junto com 20.422 sensores de roda a clientes de diversos mercados 

ferroviários. Espera-se que esse número seja ainda maior em 2018.

METROS QUADRADOS DE ÁREA
tem o novo escritório de funcionários da Frauscher Sensor Technology India 

Private Limited em Bengaluru.

FEIRAS E EVENTOS
a Frauscher aproveitou em 2017 como expositora 

ou visitante para conversar com contatos novos e an-

tigos. As datas dos eventos em que iremos participar 

neste ano podem ser conferidas na página 34. 
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UNIDADES E REPRESENTAÇÕES
é a atual extensão da Frauscher. A empresa está 

representada em todos os continentes e também 

ampliou sua rede com inúmeros parceiros de 

venda e cooperação. Os mais recentes espaços 

foram estabelecidos em Toronto, no Canadá, e 

em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Detalhes 

referentes aos parceiros de contato regionais estão 

disponíveis em www.frauscher.com.

são mantidos no momento 
pela Frauscher junto a 
diversos operadores 
ferroviários no mundo todo. 
Os sistemas e componentes 
estão comprovando sua 
capacidade de desempenho 
sob circunstâncias locais 
e sendo adaptados junto 
com os especialistas locais 
para que se encontre uma 
solução ideal para diversas 
aplicações. 

SISTEMAS DE TESTE

FUNCIONÁRIOS
trabalham na Frauscher mundo afora. Desse 

modo, nossos clientes no mundo todo têm à sua 

disposição parceiros de contato que conhecem 

a fundo tanto o idioma quanto as demandas e os 

padrões regionais. A maior unidade da Frauscher 

está localizada na Áustria; a segunda, na Índia. 

As equipes das empresas na Grã-Bretanha e nos 

EUA cresceram intensamente em 2017.



  Possibilidades digitais mudam os conceitos relativos à detecção de trens.
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Os modernos sistemas de de-
tecção de trens apresentam di-
ferentes enfoques. Franz Pointner, 
Diretor de RAMS da Frauscher, 
analisa diversas opções com re-
lação às suas capacidades para 
atender às atuais exigências.

Q uais são as principais funções dos sistemas 
de sinalização? Eles devem garantir a eficá-
cia da gestão operacional e impedir colisões 

e descarrilamentos. Para isso, esses sistemas preci-
sam principalmente de uma coisa: o máximo de infor-
mações atuais e confiáveis sobre todos os trens locali-
zados nos trechos da via que eles estão monitorando. 
É para isso que se utilizam sistemas de detecção de 
trens. Eles confirmam a presença de um trem e atu-
alizam constantemente os dados sobre a sua posi-
ção. Desse modo, os sistemas de detecção de trens 
possibilitam a manutenção de uma operação segura 
e eficiente assim como a transmissão de informações 
relevantes para passageiros e outras pessoas, como 
trabalhadores na via.

Diversas exigências
Com base em experiências práticas, pode-se defi-
nir uma série de exigências a tais sistemas. Dentre 

DETECÇÃO  
DE TRENS:  
A CAPTAÇÃO  
DE UM MOMENTO
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elas está, por exemplo, o cumprimento de pré-requisi-
tos técnicos para a capacidade de detectar trens para-
dos e em movimento assim como sua integridade con-
forme os padrões de segurança CENELEC até SIL 4. 
A velocidade da detecção em si também é um fator 
importante. Isso vale especialmente próximo a passa-
gens em nível. A localização precisa em que os trens 
são detectados é importante, por exemplo, em esta-
ções de trem e trabalhos de deslocamento. As possi-
bilidades de detectar e comunicar rupturas nos trilhos 
também estão cada vez mais importantes. Automa-
tizações ou funções inteligentes, que assumem prin-
cipalmente atividades repetitivas, podem evitar erros 
humanos. Outros fatores determinantes são disponibi-
lidade elevada, manutenção simples, custos atrativos e 
a minimização do risco para o pessoal. 

A opção de um operador ferroviário por um determi-
nado sistema sempre depende também das suas exi-
gências estratégicas. Afinal, tendo em vista a diversi-
dade dos fatores, não se pode esperar que um único 
sistema atenda perfeitamente a todos os parâmetros. 
Cada solução apresenta determinados pontos fortes – 
ainda que todos os desenvolvimentos devam ter como 
objetivo atender ao máximo possível de exigências.

[ver: Marc Antoni | Diretor do Rail System Department, UIC: What 
will digitization bring for train detection? – Paper at Wheel Detection 
Forum 2017, pp. 1-2]

A tecnologia atual
No momento, os contadores de eixos e circuitos de 
via representam a tecnologia atual para a detecção de 
trens. Como as duas aplicações já estão amplamente 
consolidadas, parece desnecessário apresentar aqui 
uma descrição detalhada dos seus modos de funcio-
namento. Devido à sua alta disponibilidade e aos cus-
tos significativamente menores do seu ciclo de vida em 
comparação com os circuitos de via, os contadores de 
eixos continuam em ascensão internacionalmente. En-
tão talvez eles possam ser considerados a tecnologia 
mais duradoura das duas. Em princípio, porém, os dois 
sistemas são próprios para a indicação de uma seção 
de via livre ou ocupada. No entanto, eles detectam os 
trens somente em seções de via limitadas e não permi-
tem um monitoramento contínuo dos trens.

Tendência: monitoramento contínuo de 
trens
Mas justamente esses sistemas de detecção contí-
nua de trens são interessantes para muitos operado-
res ferroviários. Pois eles possibilitam maiores frequên-
cias na sequência de trens e, consequentemente, uma 
melhor utilização das vias. Diante desse cenário, já se 
desenvolveu uma série de abordagens novas para a 
detecção e transmissão dos respectivos dados. Além 
da função de detectar os trens continuamente, esses 
sistemas também costumam ter o objetivo de reduzir a 
quantidade de componentes instalados nas vias.

Dentre essas soluções, encontram-se o Europe-
an Train Control System Programm (ETCS) bem como 
outros sistemas que se baseiam no rastreamento por 
satélite, na comunicação trem-a-trem, na detecção 
via fibra óptica ou na combinação dessas e outras 
tecnologias.

European Train Control System ETCS
O ETCS abrange três níveis de desenvolvimento de sis-
tema, que também podem ser considerados entre os 
consolidados métodos de detecção de trens devido à 
longa existência dos seus conceitos. Eles se baseiam 
na combinação de um inovador equipamento de bor-
do para trens com a comunicação de diversos compo-
nentes do sistema operacional via redes sem fio.

Quando se utiliza o ETCS, todo veículo ferroviário 
precisa de antenas para a comunicação por rádio: tan-
to para a troca de dados com balizas ou loops quanto 
para aparelhos de medição de distância, como siste-
mas odométricos ou radares Doppler. Além disso, os 
trens são equipados com um computador próprio, o 
European Vital Computer (EVC). Esse computador cal-
cula perfis de velocidade, salva dados de trens e vias e 

Com base em sensores de roda indutivos, os contadores de eixos 
fornecem dados confiáveis e precisos.
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controla a operação. A saída das informações coleta-
das para o condutor do trem ocorre via Driver Machine 
Interface (DMI).

Nas vias, os sistemas ETCS precisam de balizas. 
Montadas na via, as balizas transmitem os dados sal-
vos nelas aos trens que passam. Por sinal, são neces-
sárias sempre duas balizas para a detecção do senti-
do. Além disso, o sistema requer torre de transmissão 
para a comunicação baseada em GSM-R com o Radio 
Block Centre (RBC).

Ao passo que outros sistemas de segurança nas 
vias, como contadores de eixos, também são utiliza-
dos para o ETCS nível 1 e 2, o desenvolvimento do 
nível 3 tem como objetivo dispensar tais componen-
tes. A inclusão de posicionamento por satélite também 
possibilita o estabelecimento de balizas virtuais. Isso 
deve reduzir a quantidade de eurobalizas físicas na via.

Seções de bloqueio fixas devem ser substituídas 
por bloqueios móveis, que permitem um controle fluido 
das distâncias entre trens e, consequentemente – ao 
menos na teoria –, o deslocamento na distância de 

EUROPEAN TRAIN CONTROL SYSTEM
ETCS níveis 1 e 2 combinam equipamento de bordo e instalações na via. Essas instalações devem ser dispensadas no nível 3.

Balizas transmitem informações aos trens que passam por elas.



GSM-RSAT
RECEIVER

DMI ON-BOARD COMPUTER

DMI  DRIVER MACHINE INTERFACE

TRAFFIC CONTROL CENTRE

ODOMETRY

ON-BOARD 
EQUIPMENT

CABLE COMMUNICATION

SATELLITE COMMUNICATION

RADIO COMMUNICATION

DETECÇÃO DE TRENS BASEADA EM SATÉLITE
Trens localizados por satélite dispõem de um equipamento de bordo adicional e comunicam sua atual posição ao Traffic Control Centre. 

10

Ultimate Rail 01.2018

 

parada absoluta. Por meio do RBC, cada trem transmi-
te sua própria posição e, em contrapartida, recebe in-
formações sobre a atual posição do trem à sua frente. 
Isso possibilita um controle otimizado de frenagem e 
aceleração. Via DMI, exibe-se a distância até o próximo 
ponto de frenagem, a velocidade e a redução de velo-
cidade calculada de modo dinâmico.

Sistemas baseados em satélite 
Um ponto crítico mencionado com frequência em rela-
ção ao programa ETCS são os custos com o respec-
tivo aparelhamento dos trens. Tendo em vista a cres-
cente demanda por alternativas econômicas para a 
detecção contínua de trens, a UE também incentivou, 
por exemplo, projetos de pesquisa como SATLOC. Tra-
ta-se aqui de uma solução para localização de trens, 
baseada no Sistema de Navegação Global por Satélite 
(GNSS) e em redes públicas de comunicação móvel, 
que foi e ainda está sendo desenvolvida especialmen-
te para vias com condições operacionais simplificadas. 
Nesse sistema, o Radio Block Centre (RBC), que se 

conhece do ETCS, e o Control Centre se fundem em 
um Traffic Control Centre (TCC).

Os veículos ferroviários localizam-se via GNSS, 
odômetro e balizas por si próprios e transmitem os 
respectivos dados à central de operação por meio de 
redes públicas de comunicação móvel. Desse modo, 
os sistemas de detecção de trens e as instalações 
de sinaliza ção tornam-se, em grande medida, obso-
letos. A comunicação ocorre por meio de um mo-
dem de comunicação móvel com Dual-SIM, o que 
permite o uso de duas redes e, portanto, uma maior 
dispo nibilidade.

Viagens bem-sucedidas já foram realizadas em uma 
via de teste com boas condições para a detecção dos 
veículos ferroviários por meio de satélite e redes de co-
municação móvel. O sistema trabalha em conformida-
de com o European Rail Traffic Management System 
 (ERTMS) e suporta tanto os modos ETCS quanto os 
telegramas ETCS necessários.

O "Train Integrated Safety Satellite System" 3InSat 
também tem o objetivo de reduzir os componentes na 
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via. Com o uso de SatNav e SatCom, deve-se suprimir, 
por exemplo, grande parte das balizas físicas. Em vez 
delas, deve surgir uma solução para o monitoramento 
de trens baseada em satélite, que possa ser integrada 
a sistemas ERTMS. Esses sistemas devem ser mais vi-
áveis especialmente para linhas menos frequentadas, 
como linhas de trens locais, regionais e de tráfego de 
mercadorias.

Uma apresentação de Ansaldo STS a esse respei-
to no Wheel Detection Forum 2017 ocorrido em Vie-
na demonstrou o nível de avanço de tais abordagens.

Comunicação trem-a-trem via redes sem  
fio 5G 
5G é um novo padrão de comunicação móvel voltado 
para um novo mercado com novas exigências. Alguns 
dos objetivos são: a utilização de áreas de maior frequ-
ência em comparação com 4G e outros antecessores, 
os tempos de latência de menos de 1 milissegundo, a 
compatibilidade com máquinas e aparelhos bem como 
a redução do consumo de energia por bit transmitido. 

O princípio de tais estreitas conexões é possibilitar 
a ligação simultânea de diferentes pontos na rede 

COMUNICAÇÃO TREM-A-TREM
Redes eficientes sem fio no padrão 5G possibilitam a ligação de trens entre si. 

"FABRICANTES DE COMPONENTES, 
INTEGRADORES DE SISTEMAS E 
OPERADORES PRECISAM TRABALHAR 
EM ESTREITA COOPERAÇÃO"



GSM-RDMI

TRAFFIC CONTROL CENTRE
DMI  DRIVER MACHINE INTERFACE

CABLE COMMUNICATION

RADIO COMMUNICATION

OPTICAL FIBRE

ON-BOARD 
EQUIPMENT

12

Ultimate Rail 01.2018

 

de comunicação com vários pontos ou possivelmente 
todos os outros pontos disponíveis. Assim também é 
possível estabelecer conexões bastante eficientes en-
tre trens em deslocamento. Isso possibilita a transmis-
são de informações sobre velocidade, posição e ace-
leração para trens posteriores. E também gera outras 
opções para a abordagem dos bloqueios móveis do 
ETCS nível 3 descrita mais acima, por exemplo, em 
vias de alta velocidade intensamente frequentadas.

Dados sobre possíveis fontes de risco também po-
dem ser disponibilizados com eficácia. Esses dados 
são obtidos via comunicação trem-a-X – isto é, a co-
municação de trens com quaisquer objetos – e trans-
mitidos de forma direta. Assim é possível otimizar sig-
nificativamente a condução e operação. 

Os maiores desafios com a introdução de 5G são o 
aumento da produtividade de dados, a diminuição da 
latência e – especialmente determinante no setor ferro-
viário – a máxima disponibilidade e segurança.

Fibra óptica 
Diferentemente das soluções descritas até agora, que 
buscam uma redução dos componentes na via, os 
sistemas baseados na fibra óptica apostam na mini-
mização dos gastos com o reaparelhamento dos veí-
culos ferroviários. A origem, o tipo e o inventário tec-
nológico dos veículos ferroviários não influenciam na 
detecção, já que ela ocorre exclusivamente por cabos 
de fibra óptica dispostos ao longo da via. Para isso, 
basta uma única fibra desses cabos receber pulsos de 
laser. A luz destes pulsos é refletida em uma série de 
pontos dentro da fibra óptica e as reflexões são detec-
tadas na unidade de transmissão.

Quando ondas vibratórias ou sonoras atingem en-
tão a fibra, a luz refletida se modifica minimamente. 
Assim surge uma sinalização, que pode ser avaliada 
por algoritmos e atribuída a determinados aconteci-
mentos em um local específico. A detecção de veícu-
los ferroviários realizada dessa maneira ao longo de 

FIBRA ÓPTICA
Com a utilização de sistemas baseados na fibra óptica para a detecção de trens, os gastos com o reaparelhamento dos trens são 

reduzidos a um mínimo. 
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uma via monitorada pode originar uma série de infor-
mações. A quantidade de sistemas e componentes 
necessários para a detecção contínua de trens é re-
duzida a um mínimo, enquanto a eficiência operacio-
nal e interoperabilidade aumentam significativamente.

Conclusão
Como solução individual ou em combinação com ou-
tras tecnologias, cada uma das abordagens aqui des-
critas tem o potencial de aumentar a frequência na 
sequência de trens em determinadas vias. De acordo 
com suas características e custos, os diferentes con-
ceitos são apropriados para aplicação em diferentes 
segmentos, como corredores de transporte de car-
ga, linhas altamente frequentadas ou vias secundárias 
com pouco tráfego.

Especialmente próximo a áreas sensíveis, como 
passagens em nível ou estações ferroviárias, onde vá-
rias linhas férreas correm paralelamente, ainda há di-
versos pontos a serem esclarecidos em relação a to-
das as opções aqui descritas. Isso vale principalmente 
no que diz respeito às normas de segurança vigentes. 
As exigências relacionadas a redundância, precisão e 
disponibilidade também precisam ser atendidas. Por-
tanto, o desenvolvimento de novos sistemas de de-
tecção de trens ainda possui uma série de desafios 
pela frente.

Devido à crescente digitalização do setor ferroviá-
rio, no entanto, já há avanços bem evidentes agora. 
Há impulsos que vêm até de fora da indústria ferrovi-
ária, como os decorrentes das novas possibilidades 
de coleta de dados e, principalmente, de transmissão 
de dados.

Tendo em vista a dinâmica e diversidade do tema, 
os operadores e integradores de sistemas serão bas-
tante exigidos futuramente. Eles precisam analisar bem 
os pontos fortes e fracos das diferentes soluções – ou, 
como no caso do ETCS, os níveis de desenvolvimento 
– considerando os critérios de segurança e rentabilida-
de. Conforme as exigências individuais, as frequências 
de trem reais ou planejadas, o estado e a condição da 
infraestrutura das vias, as condições geográficas e ou-
tros critérios, eles podem decidir qual abordagem é a 
mais apropriada.

Uma estreita cooperação entre fabricantes de com-
ponentes, integradores de sistemas e operadores fer-
roviários será ainda mais importante no futuro do que já 
era até agora. Pois somente assim será possível vencer 
os complexos desafios do triângulo formado por pos-
sibilidades técnicas, exigências normativas e parâme-
tros individuais.

AUTOR
Franz Pointner  

RAMS Management | Director, 

Frauscher Áustria
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Desenvolvimentos atuais mostram que tecnologias de fibra 
óptica irão influenciar bastante o futuro da indústria ferroviária. 
Kevin Tribble, Gestão de Produto FTS na Frauscher, analisa o 
futuro das respectivas soluções para a detecção de trens.

O TREM SOBRE  
A FIBRA ÓPTICA
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   DETECTE MAIS  
COM MENOS

O uso de DAS para a 

detecção de trens traz uma 

série de vantagens: 

  Equipamento instalado 

apenas na via

  Independe do tipo e da 

origem do trem

 

  Cabos de fibra óptica 

disponíveis podem ser 

utilizados

  Gastos mínimos com 

o reaparelhamento dos 

trens

O s sistemas de detecção de trens 
movimentam-se, fundamental-
mente, em uma zona de tensão 

formada por exigências de segurança, ex-
pectativas de desempenho e rentabilidade. 
Satisfazer completamente todos os três 
critérios ao mesmo tempo é extremamen-
te difícil. Afinal, os três fatores dependem 
de parâmetros totalmente diferentes. Tec-
nologias de fibra óptica como Distributed 
Acoustic Sensing (DAS), no entanto, pos-
suem um grande potencial em relação a 
pontos essenciais de todas essas áreas. É 
o que mostram as experiências realizadas 
com essa abordagem pela indústria ferrovi-
ária nos anos passados. 

O potencial é especialmente grande 
quando as respectivas soluções são utiliza-
das para a detecção de trens. Assim como 
outras abordagens também, elas permitem 
uma detecção de veículos ferroviários em 
tempo real e ao longo de longas seções de 
via. Para isso, no entanto, elas só necessi-
tam de um mínimo de infraestrutura na via. 
E os veículos ferroviários não precisam, ba-
sicamente, de nenhum reaparelhamento.

DAS apresenta grande potencial 
Basta uma olhada nos fundamentos téc-
nicos para se concluir que a detecção de 
trens com DAS requer pouco hardware: 
toda a infraestrutura necessária na via é 
uma única fibra óptica. Essa fibra recebe 
pulsos de laser. A avaliação de alterações 
na reflexão desses pulsos transforma a fi-
bra em um sensor, que corre ao longo da 
via. Ele é capaz de detectar ondas sonoras 
e vibrações. Assim, devido às suas carac-
terísticas técnicas, o DAS permite que se 
detectem objetos em movimento ao longo 
de grandes trechos de modo confiável.

Monitoramento de trens: no rumo 
certo!
As Frauscher Tracking Solutions FTS, apre-
sentadas pela Frauscher em 2016, passa-
ram a ser utilizadas em diversas aplicações 
por usuários mundo afora. Desse modo, 
a equipe de desenvolvimento tem adquiri-
do constantemente novos conhecimentos 
sobre as características, os pontos fortes 
e potenciais dessa tecnologia na área da 

detecção de trens.
Muitas instalações foram implementa-

das em vários países de acordo com as 
mais diversas condições. Dentre eles, além 
da Alemanha e da Áustria, estão França, 
Austrália, China, Brasil, Índia, EUA, Bielor-
rússia, Ucrânia, Turquia e Reino Unido. A 
grande variedade das aplicações é uma 
base para as Frauscher Tracking Solutions 
FTS serem testadas de forma bastante di-
versificada quanto às suas características 
na área da detecção de trens.

Definição	de	posições
Experiências práticas realizadas até ago-
ra também mostraram que determinados 
parâmetros de instalação podem influen-
ciar positivamente a precisão de aplica-
ções baseadas em DAS para a detecção 
de trens. Tais parâmetros incluem tanto o 
posicionamento do cabo e sua distância 
até a via quanto o tipo de instalação em 
si – isto é, se o cabo está enterrado, den-
tro de uma calha ou, por exemplo, monta-
do na parede de um túnel. Em instalações 
executadas até agora, evidenciou-se que 
cabos colocados em calhas de concreto 
ou diretamente no solo são especialmente 
adequados para a detecção de diversas 
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influências. Em contrapartida, cabos insta-
lados superficialmente são frequentemente 
afetados por outros fatores, como vento, 
chuva ou granizo, e registram, por isso, um 
maior "ruído ambiente". Mas o tipo ideal de 
instalação sempre depende das exigências 
a serem atendidas pela aplicação. 

Além disso, a calibração do sistema 
com dados precisos de georreferencia-
mento é muito importante. Nesse proces-
so, combinam-se informações sobre a po-
sição da fibra óptica com dados de GPS 
ou da via, o que indica o percurso exato do 
cabo de fibra óptica ao longo da via moni-
torada. Pois esse percurso pode divergir da 
posição da via eventualmente – por exem-
plo, para contornar um obstáculo.

A digitalização abre possibilidades
As vias equipadas com instalações de tes-
te já estão usufruindo agora dos dados do 
sistema FTS. Além de informações para 
o sistema de controle de tráfego em si – 
isto é, sobre a atual posição de um veículo 

ferroviário, sua velocidade, seu sentido de 
deslocamento e comprimento – também é 
possível gerar informações para outros sis-
temas. Tais informações incluem o horário 
de chegada previsto em um ponto definido, 
como uma estação ferroviária, por exem-
plo, de modo que sirvam de base aos avi-
sos na plataforma ou quadros de horários 
dos trens. Passagens em nível, que são ati-
vadas e desativadas por meio de conta-
dores de eixos no momento, poderão ser 
controladas no futuro de forma ainda mais 
precisa com a implementação das informa-
ções adicionais.

Os exemplos mostram como a interope-
rabilidade de dados e sistemas é importan-
te. Por meio de uma combinação no nível 
fundamental, já é possível a emissão de da-
dos exatos em primeira instância. Em se-
guida, esses dados podem ser combina-
dos com outras informações.

Para que as grandes possibilidades des-
sa tecnologia sejam esgotadas, é impres-
cindível haver conexões lógicas entre os 

MONITORAMENTO DE TRENS EM TEMPO REAL
Com a detecção de trens por meio de sistemas baseados em DAS, como o Frauscher Tracking Solutions FTS, os usuários 

podem gerar diversas informações valiosas.



Frequentemente, já existem cabos de fibra óptica disponíveis ao longo de uma via, que podem ser utilizados para a instalação de FTS.
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diferentes dados. E é importante envolver 
abordagens como computação em nuvem 
e aprendizado de máquina nos respectivos 
conceitos.

Conclusão
As soluções para a detecção de trens ba-
seadas na fibra óptica, como FTS, terão 
futuramente um papel cada vez mais im-
portante na indústria ferroviária. Os anos 
passados já mostraram uma ampla área 
de aplicação. Com suas experiências até 
agora, a Frauscher conseguiu elaborar uma 
estratégia baseada tanto em uma solução 
independente quanto em sistemas combi-
nados a componentes comprovados.

Isso é decisivo por dois motivos: em pri-
meiro lugar, assim se possibilita também 
a introdução gradual em áreas críticas de 
segurança. Em segundo lugar, a combina-
ção de diferentes tecnologias de detecção 
pode gerar dados suplementares de enor-
me relevância.

Para que as respectivas aplicações se-
jam implementadas com êxito, as estraté-
gias de digitalização precisam ser impulsio-
nadas rapidamente. Pois elas possibilitam 

uma utilização de dados cada vez mais efi-
ciente no sentido de uma transformação 
em informações concretas e úteis. 

Essa necessidade não se limita às so-
luções novas. Se a intenção for continuar 
promovendo uma estratégia que combina 
contadores de eixos com sistemas de de-
tecção de rodas, especialmente em áreas 
de relevância à segurança, por exemplo, 
então esses componentes também preci-
sam acompanhar o caminho da digitaliza-
ção para que possam disponibilizar dados 
por meio dos respectivos canais com má-
xima eficiência.
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Detecção de rodas e contagem de eixos são tecnologias 
atuais hoje no que diz respeito à detecção confiável de 
trens. Elaine Baker, Managing Director Frauscher UK, apre-
senta alguns exemplos que mostram que isso ainda perma-
necerá assim por muito tempo – inclusive tendo em vista 
as novas possibilidades que a digitalização tem trazido ao 
setor ferroviário.

CONTAGEM 
DE EIXOS 
DO FUTUROO mercado ferroviário britânico 

percebeu cedo o potencial dos 
contadores de eixos e implantou 
a tecnologia.
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D écadas já se passaram desde as 
primeiras utilizações de contado-
res de eixos. Desde então, surgiu 

em todo o setor ferroviário um vasto conhe-
cimento sobre aplicações que podem ser 
realizadas com base nessa tecnologia. Isso 
contribui para o duradouro sucesso dos 
contadores de eixos: a quantidade de ins-
talações em que eles são utilizados conti-
nua aumentando constantemente. 

Em 2011, a Frauscher reuniu as vastas 
experiências com contadores de eixos no 
Frauscher Advanced Counter  FAdC. Para 
atender às necessidades de diferentes 
mercados e permitir a inclusão de conhe-
cimento prático no desenvolvimento, esse 
contador de eixos surgiu em estreita coo-
peração com operadores ferroviários e in-
tegradores de sistemas.

Presente desde o início
Na Grã-Bretanha, o FAdC despertou gran-
de interesse imediatamente e foi instalado 
pela primeira vez logo após a sua introdu-
ção no mercado. Desde então, não dá mais 
para imaginar esse contador de eixos fora 
de inúmeros projetos. Hoje ele está instala-
do em várias linhas do Reino Unido, contri-
buindo em diversas aplicações para que a 
rede de transporte britânica esteja entre as 
mais modernas e eficientes do mundo.

Graças à alta flexibilidade desse produ-
to, a Frauscher também conseguiu atender 
a exigências bastante específicas ao longo 
dos anos – mesmo quando isso exigiu a 
adaptação de certos componentes. Diante 
das experiências assim adquiridas, o por-
tfólio de soluções oferecidas pela Fraus-
cher aos seus clientes também cresceu. 
Os respectivos desenvolvimentos do FAdC 
podem ser divididos em três campos:

 − Solidez e confiabilidade dos sensores 
de roda utilizados

 − Flexibilidade no design de sistema e 
interface

 − Implementação de funcionalidades 
adicionais

Não perde trem nenhum garanti-
damente
Por serem componentes montados na via, 
os sensores de roda também precisam 

funcionar de maneira confiável sob condi-
ções adversas. Para que se possa garantir 
a detecção de trens, precisa-se de um de-
sign robusto, capaz de resistir a extremas 
temperaturas e fortes influências ambien-
tais e mecânicas. Projetos internacionais 
também mostraram que, eventualmen-
te, influências eletromagnéticas requerem 
ajustes específicos. Durante a instalação 
de um sistema na ilha britânica, por exem-
plo, foram identificadas influências eletro-
magnéticas em junções da catenária, que 
possuíam tensões bem acima dos valores 
garantidos por testes.

Para encontrar uma solução para isso, 
primeiro a Frauscher analisou detalhada-
mente a situação no local e, em seguida, 
avaliou os dados obtidos nos laboratórios 
da própria empresa. Com base nisso, reali-
zou-se uma atualização no sensor de roda 
RSR123. Em comparação com sua ante-
cessora, essa versão otimizada apresentou 
uma capacidade de resistência ainda me-
lhor a influências eletromagnéticas. 

Agora o RSR123 atualizado pode ser 
utilizado tanto em redes ferroviárias de cor-
rente contínua quanto em redes ferroviárias 
de corrente alternada – e, consequente-
mente, em todas as ferrovias do Reino Uni-
do. Depois de ter sido instalado no Cross-
rail e em Manchester, o sensor tornou-se 
a primeira opção para todas as aplicações 
em todo o país.

Livre escolha de interfaces
No setor ferroviário moderno, está ficando 
cada vez mais importante poder disponibili-
zar dados de forma simples e flexível. Equi-
pado com interfaces paralelas e seriais, o 
FAdC também é considerado especial-
mente viável nesse sentido. Pois ele pode 
ser integrado a diversas infraestruturas de 
modo simples e rápido de acordo com as 
exigências específicas de cada projeto. 

Essa flexibilidade foi aproveitada em 
2017, por exemplo, pelo primeiro projeto 
de bonde na Grã-Bretanha em que esse 
contador de eixos foi utilizado. A integra-
ção ocorreu por meio de três interfaces de 
relé diferentes. Além disso, a rede ferroviá-
ria obteve diversas outras vantagens ope-
racionais no decorrer do projeto.



  Em Manchester, o FAdC foi instalado em uma arquitetura central.
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Designs personalizados
Com base no exemplo das passagens em 
nível, já é possível perceber que contado-
res de eixos com diferentes interfaces ofe-
recem uma alta flexibilidade em relação à 
arquitetura de sistemas. Isso permite signi-
ficantes economias tanto em áreas de rele-
vância à segurança quanto em áreas sem 
relevância à segurança.

Designs flexíveis são necessários em 
circunstâncias bem distintas. Isso foi evi-
denciado, por exemplo, na linha Crewe-
-Shrewsbury e na "Great Northern/Great 
Eastern" (GNGE). As vias nas quais o FAdC 
foi utilizado possuíam longos trechos em 
regiões isoladas. A capacidade de adap-
tação do FAdC permitiu que componentes 
fossem colocados ali de forma espalhada, 
em armários descentralizados. 

Já a instalação na estação Manchester 
Picadilly, altamente frequentada, apresen-
tou exigências totalmente diferentes. Todos 
os componentes foram reunidos em uma 
central nesse caso.

A interface serial do FAdC é um dos mo-
tivos pelos quais esse contador de eixos é 
considerado como opção para a moderni-
zação de uma parte significativa das mais 
de 6.400 passagens em nível na rede da 
Network Rail. Seu design possibilita tanto a 
utilização de protocolos de software espe-
cíficos para os diferentes clientes quanto o 
uso do protocolo Frauscher Safe Ethernet 
FSE, que foi detalhadamente comentado 
na última edição da Ultimate Rail.

A possibilidade de integração rápida e 
simples do contador de eixos ao controle 
das passagens em nível permite significa-
tivas reduções de custo. Eventualmente, 
é possível até estabelecer conexões sem 
cabo, por meio de redes de comunica-
ção móvel por exemplo. Outras reduções 
de custo podem ser obtidas com o mes-
mo sensor de roda sendo utilizado também 
como ponto de ativação e para a detecção 
de trens no sistema de sinalização.

 INFORMAÇÃO

Outras arquiteturas para 

soluções de passagem em 

nível são descritas no artigo 

"Innovative tracking of trains 

for high-availability and cost-

-effective level crossing pro-

tection systems", de Manfred 

Sommergruber – disponível 

no arquivo de mídias em 

www.frauscher.com.
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Uso de funções inteligentes
Com os pré-requisitos técnicos, já se ga-
rante amplamente a confiabilidade e pre-
cisão na utilização da tecnologia de sen-
sores indutivos. Fora isso, outras ideias 
inovadoras são necessárias para que a 
disponibilidade aumente ainda mais. Por 
isso, independentemente da possibilida-
de de instalação de estruturas redundan-
tes, a Frauscher desenvolveu duas outras 
abordagens, que hoje são implementadas 
em seus produtos de forma padrão: Cou-
nting Head Control CHC e Supervisor Tra-
ck Section STS. Graças ao design modular 
dos sistemas da Frauscher, os componen-
tes decisivos para essas funções puderam 
ser rapidamente identificados e modifica-
dos durante o desenvolvimento.

A função Counting Head Control CHC 
foi originalmente desenvolvida com base 
no Axle Counter System ACS2000. Sua 
primeira versão foi utilizada, por exemplo, 
para impedir a ocupação de sensores pe-
los Trolleys, que são utilizados na Índia. 
Hoje ela também é empregada em ou-
tros mercados. Um desses mercados é o 
Canadá, onde um trecho da linha Yonge-
-University em Toronto foi equipado com 
CBTC. Como sistema de backup, utilizam-
-se aqui contadores de eixos, que também 
trabalham com CHC para aumentarem a 
disponibilidade.

A função Supervisor Track Section STS 
foi consolidada junto com o desenvolvi-
mento do FAdC. Nesse meio tempo, a 
Frauscher desenvolveu diversas possibi-
lidades de integração. Isso possibilita aos 
operadores ferroviários uma maior disponi-
bilidade dos seus sistemas de sinalização 
sem que haja conflito com os padrões de 
segurança. As duas funcionalidades tam-
bém têm sido acompanhadas com grande 
interesse no mercado ferroviário britânico. 
Uma aprovação da sua utilização é espe-
rada em breve, especialmente no que diz 
respeito à função CHC.

Coleta de dados – geração de 
informações!
O FAdC ainda oferece úteis informações 
de diagnóstico por meio do Frauscher 
Diagnostic System  FDS. Desse modo, os 

operadores ferroviários têm a possibilidade 
de implementar estratégias de manutenção 
preventivas e solucionar problemas de cur-
to prazo de forma direcionada. Períodos de 
instalação curtos e intervalos de manuten-
ção ideais também contribuem para a se-
gurança das pessoas que trabalham na via. 
Isso porque, em comparação com os cir-
cuitos de via, por exemplo, a permanência 
dos trabalhadores na área de risco é bas-
tante reduzida com a utilização de conta-
dores de eixos. 

Os exemplos do Reino Unido e de ou-
tros mercados ferroviários mencionados 
neste artigo mostram que a capacidade de 
disponibilizar dados de forma simples e rá-
pida por meio de interfaces flexíveis é deci-
siva para a sustentabilidade dos contado-
res de eixos. Além disso, a combinação de 
hardware confiável com abordagens inova-
doras pode aumentar a disponibilidade e 
reduzir os custos dos ciclos de vida. Por-
tanto, sendo capazes de combinar com-
provada confiabilidade com alta flexibili-
dade, os modernos contadores de eixos 
ainda permanecerão atrativos durante bas-
tante tempo para diversas aplicações em 
vários mercados ferroviários.

SUPERVISOR TRACK SECTION STS
Seções de supervisão virtuais sobrepõem seções de via livre existentes e podem ser 

avaliadas no caso de uma falha. 

 INFORMAÇÃO

As funções CHC e STS 

estão descritas mais deta-

lhadamente no artigo: "High 

availability: definition, influen-

cing factors and solutions".  

O artigo está disponível no 

arquivo de mídias em  

www.frauscher.com.

AUTOR
Elaine Baker, 

Managing Director, 

Frauscher  

Reino Unido
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História	de	sucesso	da	Índia:	Michael Thiel, CEO na Frauscher 
Sensor Technology, e Alok Sinha, Diretor Executivo na Frauscher 
Índia, falam sobre a unidade fundada em 2013. Essa unidade re-
presenta o sucesso da estratégia de satisfazer exigências específi-
cas com conhecimento e abertura.
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A Frauscher Índia já completou 
quatro anos de existência. Como é 
a sensação?
Michael Thiel: Em uma palavra: formidável! 
Depois de quatro anos de intenso trabalho 
na Índia, vemos que a decisão de inaugu-
rar uma unidade lá foi totalmente certa. Na 
época, já havíamos tido algumas experiên-
cias nesse mercado e tínhamos noção do 
potencial, mas também conhecíamos os 
riscos. Por isso mesmo, fiquei muito con-
tente quando Alok concordou em acom-
panhar nossa entrada no mercado e liderar 
os negócios da Frauscher na Índia. Hoje eu 
posso dizer que o mercado indiano é mes-
mo tão impressionante e único como sem-
pre ouvimos que fosse. No início, talvez te-
nhamos até subestimado as possibilidades 
que temos por lá. O volume do mercado 
em si já é gigantesco, e o governo indiano 
também traçou planos de infraestrutura im-
pressionantes para o futuro, que também 
afetam, sobretudo, a rede de trem e me-
trô. Por isso observamos também por parte 
dos nossos clientes um interesse cada vez 
maior em continuar impulsionando desen-
volvimentos inovadores.

Alok Sinha: Sim, é verdade. O potencial 
que encontramos aqui enquanto empresa 
é, de fato, ainda maior do que pensávamos 
a princípio. Naturalmente, isso também sig-
nificou termos que lidar com desafios im-
previstos. Mas o progresso da Frauscher 
Índia mostra que conseguimos vencer bem 
essas tarefas: em poucos anos, o número 
de funcionários da unidade cresceu de dois 
para 100 e aumentamos nosso volume de 
pedidos para 40 milhões de euros. Amplia-
mos nossos negócios para três unidades 
no país. Estabelecemos uma unidade de 
produção para sistemas de contagem de 
eixos e montamos uma equipe de pesqui-
sa própria, que trabalha na adaptação de 
produtos já existentes para o mercado e 
também no desenvolvimento de novas so-
luções. Até agora, nossos produtos já fo-
ram certificados pela RDSO [Research De-
signs and Standards Organisation, Ministry 
of Railways, Government of India – Nota do 
redator] na Índia e por uma série de outros 
operadores ferroviários no sudeste da Ásia.

A Índia é muito diferente de outros 
mercados em que a Frauscher 
atua?
MT: Em princípio, cada um dos nossos 
mercados é único do seu modo. Mas a 
ferrovia possui realmente uma importân-
cia enorme na Índia. Por isso, esse merca-
do também é extremamente importante do 
ponto de vista estratégico. Mas, em certos 
aspectos, o país apresenta exigências es-
peciais que não havíamos encontrado em 
nenhum outro lugar. Isso inclui as diferen-
ças culturais, que influenciam, sobretudo, a 
forma com que as pessoas se relacionam 
no meio empresarial. É importante ficarmos 
sempre atentos a essas diferenças e desa-
fios. Afinal, é aí que encontramos também 
a oportunidade de fortalecermos nosso 
próprio portfólio de produtos. A importân-
cia do mercado indiano para nós também 
se reflete, sem dúvida, na agilidade com 
que nossa equipe global se dedicou às ta-
refas de lá.

Quais foram as principais conquis-
tas obtidas até agora no mercado 
indiano?
AS: O maior projeto até agora foi imple-
mentado com a MRVC [Mumbai Railway 
Vikas Corporation Ltd. – Nota do redator]. 
Com 1.600 pontos de contagem, foram 
formadas lá 1.200 seções de via, distribu-
ídas por 19 estações. Esse é o maior vo-
lume de fornecimento que a Frauscher já 

disponibilizou em um único projeto. Além 
disso, a Frauscher Índia conseguiu fazer 
um nome na área do metrô. Praticamente 
todos os projetos que são implementados 
nesse segmento hoje apostam nos nossos 
contadores de eixos. No momento, há cer-
ca de 1.300 pontos de contagem em uso 
nessas respectivas linhas. Também fomos 
escolhidos como parceiros para os pro-
jetos "Dedicated Freight Corridor". Esses 
projetos abrangem mais de 9.000 pontos 
de contagem sendo utilizados para a cria-
ção de um sistema de sinalização em mais 
de 1.600 quilômetros de via. Um dos mais 
recentes projetos em que nossos compo-
nentes são utilizados fica em Hyderabad. 
O design, fornecimento, instalação, teste e 
comissionamento do sistema de contagem 
de eixos foram realizados lá em menos de 
dois meses. Com grande flexibilidade e agi-
lidade nos processos, conseguimos ajudar 
nosso cliente a cumprir o prazo previsto 
para esse projeto.

O projeto em Mumbai também 
marcou a entrada da Frauscher no 
mercado da Índia?
AS: Sim, exatamente – mas do ponto de 
vista técnico, também foi um desafio espe-
cial. O principal foco desse projeto era ga-
rantir a operação ferroviária no centro ur-
bano de Mumbai mesmo na época das 
monções, quando fortes temporais pro-
vocam inundações. Cerca de 200 dos 

  A Frauscher Índia também conseguiu se consolidar na área do metrô.
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da estrutura interna também devem au-
mentar ainda mais a sua capacidade de re-
sistência. Para a montagem dos sensores 
em locais que são atingidos por choques 
especialmente fortes, incluímos no nosso 
portfólio um dispositivo de fixação de de-
senvolvimento próprio.

Fora isso, houve outras exigências 
que a Frauscher solucionou tecni-
camente na Índia até agora?
AS: Um tema que também resultou na am-
pliação do nosso portfólio é o manuseio 
dos chamados Trolleys. Com relação a 
isso, nós atualizamos o princípio do Coun-
ting Head Control CHC, com o qual é pos-
sível impedir um número ajustável de ocu-
pações de um sensor de roda. Essa função 
é utilizada em redes ferroviárias mundo afo-
ra e foi otimizada de acordo com as exi-
gências da Indian Railways. Nesse meio 
tempo, porém, outro cenário foi identifica-
do, que ainda não havia sido solucionado 
desse modo: ele ocorre quando um Trolley 
é utilizado em uma seção de via que já foi 
ocupada antes por outro veículo ferroviá-
rio. Junto com a RDSO, a equipe de de-
senvolvimento da Frauscher elaborou uma 
adaptação da função CHC nesse sentido. 
Então agora também é possível impedir a 
ocupação de sensores por Trolleys depois 
que a seção de via livre já foi ocupada. A 
solução que surgiu nesse processo foi tes-
tada localmente quanto à sua adequação à 
rede ferroviária indiana, também em estrei-
ta cooperação com a RDSO, e agora pode 
ser utilizada lá. Dessa forma, desenvolve-
mos uma solução forte e confiável para um 
problema específico desse mercado, que 
atende perfeitamente às exigências da rede 
ferroviária da Indian Railways.

A Indian Railways planeja uma 
ampla modernização do atual sis-
tema de sinalização. Isso provo-
cará uma enorme demanda por 
produtos de contagem de eixos. 
A Frauscher será capaz de suprir 
essa demanda?
AS: As capacidades da unidade de produ-
ção na Índia, com a qual a Frauscher tam-
bém apoia a iniciativa "Make in India" desde 

1.600 pontos de contagem instalados fi-
cam em trechos nos quais precisamos li-
dar com condições extremas. Além disso, 
a medição de vibrações e choques duran-
te o deslocamento de trens registrava, por 
vezes, valores de mais de 2.000 g. O mate-
rial que foi utilizado para a montagem dos 
componentes da via não conseguia resis-
tir, em parte, a esses agravantes. O desen-
volvimento de uma solução com base em 
análises de campo também era dificultado 
pelo imenso volume de tráfego, de mais de 
1.200 trens por dia.

E como o senhor conseguiu 
vencer	esses	desafios	afinal?
AS: Para ser sincero: o desenvolvimento de 
uma solução satisfatória levou algum tem-
po. As primeiras tentativas pareciam bas-
tante promissoras. Mas aí voltaram a apa-
recer problemas alguns meses depois. 
Então continuamos trabalhando em alter-
nativas e na estabilidade dos diferentes 
componentes. Por fim, a estrutura do sis-
tema de garras de trilho foi completamente 
otimizada para aumentar sua estabilidade. 
No momento, estamos trabalhando tam-
bém em uma nova versão do sensor de 
roda RSR180, utilizado em Mumbai. A utili-
zação de materiais melhores e a adaptação 

A unidade da Frauscher na Índia cresce constantemente.
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a sua inauguração três anos atrás, permi-
tem atualmente um aumento de 10.000 
pontos de contagem por ano na produ-
ção. Isso atende ao planejamento da Indian 
Railways. Mas também pretendemos am-
pliar a capacidade de produção ainda mais 
em 2018 para podermos suprir a crescente 
demanda do mercado em geral. Paralela-
mente a isso, as habilidades técnicas dos 
nossos funcionários também serão incenti-
vadas. Assim eles poderão oferecer um ex-
celente suporte para diversas questões.

Como os produtos da Frauscher 
são vistos no mercado indiano? 
AS: Nossos produtos de contagem de ei-
xos diferenciam-se substancialmente dos 
sistemas de outros fornecedores devido 
a uma série de características singulares. 
Tais características incluem, por exemplo, 
poder montar sensores na via sem traba-
lhos de perfuração, não precisar instalar 
sistemas eletrônicos ativos na região da via 
ou poder estabelecer uma proteção auto-
mática contra falha, isto é, uma estrutura 
de hot-standby, por meio de redundâncias. 
Outra particularidade são, sem dúvida, as 
inovadoras ferramentas de diagnóstico, 
que disponibilizamos com os nossos con-
tadores de eixos. Essas características e 
funcionalidades foram, inclusive, citadas 
em uma correspondência do Chief Com-
missioner of Railway Safety, que recomen-
dou a implementação dos nossos compo-
nentes à Indian Railways.

E que papel desempenham as no-
vas Frauscher Tracking Solutions 
FTS na Índia?
MT: A Índia está entre os principais merca-
dos para esse sistema baseado em Distri-
buted Acoustic Sensing, ou DAS, na medi-
da em que o sistema é capaz de oferecer 
potenciais soluções para exigências funda-
mentais da Indian Railways. Tais soluções 
incluem o monitoramento de componentes 
dos trens e da infraestrutura bem como a 
detecção de movimentações não autori-
zadas em determinadas áreas. Em proje-
tos-piloto implementados em estreita co-
operação com a Indian Railways, estamos 
verificando as respectivas características 

das FTS. Desse modo, pretendemos de-
senvolver juntos um sistema que permita 
o monitoramento contínuo em tempo real 
de diversos componentes e a transmissão 
das respectivas informações para o plane-
jamento de trabalhos de manutenção pre-
ventivos ou para a realização de trabalhos 
de manutenção urgentes.

Para terminar, como será o futuro, 
especialmente com relação à par-
ceria entre as duas maiores unida-
des da Frauscher?
AS: Em uma empresa de presença global 
como a Frauscher, é especialmente impor-
tante utilizarmos diversas tecnologias de 
comunicação para trabalharmos em equipe 
apesar das fronteiras e dos fusos horários, 
transferirmos conhecimento e podermos 
aproveitar as habilidades individuais de 
cada um. Além disso, acreditamos ser de 
absoluta importância o intercâmbio direto 
entre os nossos especialistas por meio de 
suas periódicas visitas às nossas diferentes 
unidades ao redor do globo. Isso também 
propicia, naturalmente, a sensação de que 
somos uma grande equipe.

MT: E, como tal, pretendemos conti-
nuar expandindo nossa posição de lide-
rança nas áreas de contagem de eixos e 
detecção de rodas, tanto na Índia quanto 

em outros mercados ferroviários globais, 
nos próximos anos. Por meio da contínua 
implementação de uma ampla estratégia 
de digitalização, pretendemos manter não 
apenas os nossos produtos em constante 
evolução, mas também todo o nosso mun-
do de trabalho.

  A ferrovia possui uma grande importância na Índia.
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E m muitos mercados ferroviários 
do mundo, utilizam-se hoje senso-
res de roda indutivos como base 

para contadores de eixos. A principal fun-
ção deles é a indicação de via livre. Nes-
sa combinação, eles também costumam 
ser utilizados como geradores de sinal para 
passagens em nível. 

Mas a consolidação da tecnologia em 
diferentes regiões e segmentos ferroviários 
ao redor do globo também contribui para 
que novas áreas de aplicação sejam con-
tinuamente descobertas para os sensores 
de roda. Pois suas possibilidades podem 
ser aproveitadas de várias formas. Em vá-
rias instalações, eles fornecem informa-
ções sobre a presença de um trem, sua ve-
locidade ou sentido de deslocamento de 
modo confiável. Mas o pulso do centro do 
rodeiro ou o diâmetro do rodeiro também 
podem ser avaliados.

Naturalmente, a flexibilidade também 
tem aqui um grande papel. Isso porque, 
para que as exigências específicas de um 
projeto ou mercado possam ser atendidas, 
eventualmente é preciso adaptar modelos 
já consolidados em outros lugares. Isso 
sempre acontece em uma zona de tensão 
entre exigências, características técnicas e 
conhecimento. 

Esses foram também os elementos-
-chave para o desenvolvimento do sensor 
de roda RSR110 da Frauscher, que pode 
ser integrado a qualquer infraestrutura de 
forma simples e rápida graças à sua inter-
face aberta, analógica. Hoje esse sensor 
está disponível em duas variantes de siste-
ma: o RSR110d contém dois sistemas de 
sensor, o RSR110s dispõe de um sistema 
de sensor. Portanto, com o RSR110 é pos-
sível implementar sistemas totalmente per-
sonalizados, que recebem dados de me-
dição precisos do sensor de roda. Outras 
informações sobre o RSR110 estão dispo-
níveis no quadro informativo da página 29. 

Forte parceiro para sistemas 
inova dores
A crescente eletrificação das vias férreas 
está fazendo com que instalações para di-
versas tarefas na indústria ferroviária pre-
cisem enfrentar desafios cada vez maiores 

Sensores de roda indutivos são confiáveis, robustos 
e flexíveis. Essas características os tornam a base 
ideal para aplicações conhecidas e inovadoras no 
setor ferroviário. Hannes Kalteis, Gestão de Produtos 
Frauscher, apresenta alguns exemplos. 

UM 
POR TODOS

Interfaces abertas e possibilidades de avaliação flexíveis são impres-
cindíveis para inúmeras aplicações ferroviárias.



Os sensores de roda indutivos são utilizados para diversas aplicações em pátios de classificação de vagões.
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em áreas como a de estabilidade EMC. 
Por isso, hoje os fabricantes de tais insta-
lações têm confiado nos sensores de roda 
indutivos, que apresentam grande robus-
tez mesmo em relação à compatibilidade 
eletromagnética.

Pátios	de	classificação	de	vagões:	
componentes novos para concei-
tos comprovados
Os pátios de classificação de vagões são 
um componente essencial em muitos siste-
mas de classificação hoje. Nesse meio, os 
sensores de roda podem assumir diversas 
tarefas, como a medição de velocidade. 

Os aparelhos de mudança de via por 
meio dos quais os vagões são atribuídos 
aos respectivos trens podem ser posicio-
nados de modo confiável por meio de sen-
sores de roda indutivos. Além disso, eles 
permitem um posicionamento exato – por 
exemplo, quando necessária a pesagem 
dos vagões – por meio do pulso de cen-
tro do rodeiro.

   DETECTE MAIS  
COM MENOS

Os sensores de roda da 

Frauscher oferecem diver-

sas vantagens, como por 

exemplo:

  Alta resistência contra 

interferências eletro-

magnéticas

  Funcionamento con-

fiável sob condições 

extremas

  Montagem simples por 

meio de garra de trilho 

patenteada

  Interfaces flexíveis para 

possibilidades de aplica-

ção personalizadas

Desde setembro de 2017, há uma ins-
talação desse tipo sendo utilizada na Amé-
rica do Norte. Lá, persistentes problemas 
com a infraestrutura existente levaram o 
operador a procurar alternativas. A decisão 
foi instalar dois RSR110d na elevação do 
pátio de classificação de vagões. O pulso 
para posicionar dois aparelhos de mudan-
ça de via é enviado por um RSR110s para 
cada aparelho.

A identificação e a separação dos trens 
ocorrem por meio de um sistema Automa-
tic Equipment Identification (AEI). A integra-
ção dos sensores de roda ao sistema AEI e 
ao centro de controle do integrador de sis-
temas pôde ser realizada sem outras adap-
tações. Desde o seu comissionamento, o 
sistema funciona de forma completamente 
satisfatória para o cliente.

Detecção, contagem, medição e 
ativação
Uma empresa que atua bem além das 
fronteiras do próprio país é a Wayside 
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sistemas", diz Denis D'Aoust. O presidente 
da Wayside Inspection Devices Inc. mos-
tra-se convicto das qualidades do sensor 
de roda.

Projeto EntKuRo
A importância que a alta precisão
dos sensores de roda pode ter é manifes-
tada pelo projeto EntKuRo – abreviatura do 
termo em alemão para "robô de desaco-
plamento". O projeto é fomentado pelo Mi-
nistério Federal de Transporte, Inovação e 
Tecnologia da Áustria (BMVIT) e pela So-
ciedade Austríaca de Incentivo à Pesquisa 
(FFG) no âmbito do programa "Mobilidade 
do futuro – mobilidade de cargas". A Es-
cola Superior Técnica Oberösterreich, ÖBB 
Infrastruktur, a Escola Superior Técnica St. 
Pölten, o Austrian Institute of Technology e 
a empresa Ulbrich são parceiros do projeto.

"O transporte de cargas ferroviário na 
Europa continua sendo marcado pelo aco-
plamento com parafusos, desenvolvido no 
século 19. Esse acoplamento é concebido 
para o comando manual e não atende às 
exigências de hoje relativas a produtividade 
e segurança do trabalho", conta Christoph 
Zellner da Escola Superior Técnica Oberös-
terreich sobre o contexto do projeto. Zellner 
explica: "Os processos de separação dos 
vagões de carga foram analisados no pro-
jeto EntKuRo e, com base nessa análise, 
desenvolveu-se um aparelho mecatrônico, 
que realiza a separação de forma totalmen-
te automatizada.

Em uma via de teste no pátio de mano-
bra de Linz, o robô de desacoplamento é 
testado sob condições reais. Para o desen-
volvimento bem-sucedido de um sistema 
como esse, são necessários diversos sen-
sores, como o sensor de roda RSR110d da 
Frauscher, por exemplo. Com esse sensor, 
é possível tanto determinar a quantidade 
de eixos de modo confiável e compará-la 
com o banco de dados quanto emitir a libe-
ração para o processo de desacoplamen-
to. Por meio da avaliação das bordas de 
sinal, também é possível calcular a veloci-
dade do trem que passou. Portanto o sen-
sor de roda é uma importante base para 
um processo de desacoplamento seguro e 
confiável."

Inspection Devices Inc., do Canadá. O 
sistema TBOGI da empresa, baseado em 
laser, mede a geometria dos truques dos 
trens que passam. Desse modo, é pos-
sível identificar e solucionar rapidamente 
eventuais desvios no alinhamento dos tru-
ques. Caso contrário, tais desvios podem 
provocar um rápido desgaste das rodas 
dos trens e, ocasionalmente, até uma da-
nificação das vias.

O sensor de roda RSR110d é utilizado 
aqui para indicar a presença de um trem e 
seu sentido de deslocamento, para medir 
tanto a sua velocidade quanto a distância 
entre os diferentes eixos e para ativar o re-
gistro de dados por meio do sistema TBO-
GI e depois desativá-lo novamente. 

"A integração do sensor foi realizada por 
meio de uma interface de hardware espe-
cialmente desenvolvida, por meio da qual 
o sinal é digitalizado. Não foram necessá-
rias dispendiosas adaptações no hardware 
e firmware do sistema TBOGI. A precisão 
com que o RSR110d realiza diferentes me-
dições é muito importante para os nossos 

O robô de desacoplamento EntKuRo em ação
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Detecção de trens exata continua 
importante
Essa pequena amostra de exemplos de 
aplicação de um único modelo de sensor 
já evidencia como essa tecnologia conti-
nuará sendo importante no setor ferroviário 
futuramente. 

Justamente no que diz respeito a preci-
são e confiabilidade, a tecnologia dos sen-
sores de roda ainda será atual por muito 
tempo. Outras características, como a con-
solidação de diferentes modelos com pos-
sibilidades personalizadas de cabeamento 
ou interfaces abertas, deixarão esses equi-
pamentos ainda mais competitivos. 

AUTOR
Hannes Kalteis,

Product Manage-

ment | Innovations, 

Frauscher Áustria  DE UM SENSOR A UMA FAMÍLIA DE PRODUTOS

O RSR110 já foi utilizado em diversos projetos devido à sua interface aberta 

analógica e às suas características positivas. A avaliação do sinal de corrente 

pode ocorrer de forma completamente livre por meio de um simples sistema 

eletrônico, SPS ou um microcontrolador, de acordo com as necessidades 

individuais. Dessa forma, a quantidade de componentes de hardware e a 

necessidade de energia e de espaço são reduzidas. Também os valores 

limiares para disparo e a taxa de amostragem são de livre escolha em função 

da aplicação específica. Para sistemas que não precisam de uma integração 

de software personalizada, as informações dos sensores de roda podem ser 

digitalizadas por meio do Frauscher Wheel Sensor Signal Converter WSC.

Por várias vezes, o RSR110 também permitiu a substituição de sensores in-

dividuais. Para simplificar ainda mais esse processo, a Frauscher desenvolveu 

um modelo de sensor que possui apenas um sistema de sensor e permite 

um cabeamento correspondente. No portfólio, diferencia-se agora entre o 

RSR110d (duplo), com dois sistemas de sensor, e o RSR110s (simples), com 

um sistema de sensor. Com base em sua experiência de anos no desenvolvi-

mento de confiáveis sensores, a Frauscher criou assim um produto extrema-

mente flexível, que permite a implementação das mais diversas aplicações. 

Tanto aplicações há muito conhecidas puderam ser bastante melhoradas 

quanto abordagens totalmente novas puderam ser desenvolvidas.
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O quarto Wheel Detection Forum estabeleceu 
novos padrões para esse consagrado evento do setor. 
262 participantes de 36 países acompanharam mais de 
20 palestras e apresentações. Tudo foi complementado 
por um fascinante programa de networking.

4TH WHEEL 
DETECTION 
FORUM

E m tempos de rápida digitalização, 
o conceito do Wheel Detection Fo-
rums  (WDF) mostra suas qualida-

des mais do que nunca: o objetivo do for-
mato é que todos os participantes estejam 
envolvidos no incentivo à integração de no-
vas abordagens na indústria ferroviária. E 
isso é urgentemente necessário. Pois no-
vas tecnologias oferecem possibilidades 
inimagináveis até o momento para o ras-
treamento de trens e o monitoramento de 
componentes na via e nos veículos ferro-
viários. E assim as exigências cada vez 
maiores para que o tráfego ferroviário seja 
confiável e eficiente poderão ser atendidas. 

De olho no futuro
O programa do WDF desse ano foi marca-
do principalmente por apresentações sobre 
temas superatuais e pelo foco em novas 
tecnologias na área da detecção de trens. 
Os palestrantes abordaram uma grande 
variedade de temas, que os participantes 

avaliaram como interessantes, diversifica-
dos e inovadores. 

Graças ao caráter internacional do even-
to, foi possível discutir uma grande diversi-
dade de ideias sobre o futuro da detecção 
de trens oriunda dos mais diversos merca-
dos ferroviários. Os temas foram divididos 
em quatro seções e um painel de debate:

 − Tendências e visões
 − Novos conceitos para a detecção de 
trens

 − Inovações baseadas em Distributed 
Acoustic Sensing (DAS)

 − Melhores práticas em detecção de 
rodas e contagem de eixos

Equilíbrio entre palestras e 
networking
A criação de redes de relacionamento é 
tão importante quanto o intercâmbio so-
bre questões técnicas. Por isso, em 2017 o 
WDF também ofereceu excelentes oportu-
nidades de networking em uma atmosfera 

   DETECTE MAIS  
COM MENOS

Números do WDF 2017:

  262 participantes

  de 36 países 

  mais de 20 palestras e 

apresentações

  7 eventos de 

networking

Informação, debate e visão: O 
moderador Peter Bradley (à direita 
na foto) apresentou o programa.



31

01.2018 Ultimate Rail

 
Eventos

descontraída. Todas as seções tiveram 
uma duração de uma hora e meia no má-
ximo, com 30 minutos de intervalo entre 
cada uma delas. Esses intervalos foram in-
tensamente aproveitados por todos os par-
ticipantes para discutir as apresentações 
ou comentar sobre temas relacionados.

Um ponto de destaque foi o Wheel De-
tection TALK. Ele aconteceu diante do his-
tórico e elegante cenário da Orangerie 
Schönbrunn. Praticamente todos os parti-
cipantes do fórum aproveitaram essa agra-
dável noite de evento para resumir o que 
ouviram, estabelecer novos contatos e en-
contrar velhos conhecidos.

Construindo o futuro juntos agora
"Operadores, integradores de sistemas e 
fabricantes deparam-se com desafios 

semelhantes no mundo todo. Porém, fre-
quentemente esses desafios são solucio-
nados de maneiras diferentes devido a 
condições locais específicas. Hoje, trocar 
informações sobre as diferentes aborda-
gens é mais importante do que nunca", diz 
Christian Pucher. Além disso, o diretor de 
marketing da Frauscher Sensor Technology 
enfatiza: "Afinal, as evoluções e mudanças 
dentro e ao redor do nosso setor estão 
acontecendo cada vez mais rapidamente. 
Também é indispensável conhecermos as 
soluções de outros segmentos de mobili-
dade e analisarmos e explorarmos as pos-
sibilidades propiciadas pela digitalização. 
Por isso, inserimos contribuições sobre 
conceitos visionários e a digitalização no 
WDF 2017. Em várias conversas, ouvi co-
mentários de que essa conexão global 

entre especialistas em tecnologia ferroviária 
é de extremo valor. Essa é uma base fun-
damental para podermos manter o sistema 
ferroviário sustentável e atraente."



32

Ultimate Rail 01.2018

 

  RESERVE ESTA 
DATA!

Wheel Detection Forum 2019

5 a 7 de junho de 2019 | Viena, AT

www.wheeldetectionforum.com

"... Há inúmeros produtos inovadores e 
uma série de informações que afetam os 
mercados nas áreas da confiabilidade e se-
gurança. Hoje nós estamos sendo cada 
vez mais confrontados com a inteligência 
artificial, inclusive porque estamos nos di-
rigindo para a quarta revolução industrial. 
Isso também é um dos destaques aqui no 
WDF – ver o que o futuro nos reserva acei-
tando e utilizando essas inovações juntos, 
enquanto setor."
Romesh Srinivasan, Diretor Executivo da KL 
Consult Associates SDN. BHD., Malásia

"Estou gostando mesmo do fórum"
"... e consegui aproveitar muitas ideias das 
palestras até agora. Estou principalmen-
te interessado nos progressos realizados 
em relação à detecção de rodas e à tec-
nologia de sensores. Também gostaria de 
saber quais desenvolvimentos específicos 
deste setor têm sido realizados no âmbito 
da análise de dados ou da Internet das coi-
sas. Até agora, aconteceram algumas pa-
lestras excepcionais. Mas também penso 
que o evento está todo muito bem orga-
nizado, pois todas as apresentações estão 
perfeitamente ajustadas entre si."
Mike Greenan, Diretor de Estratégia Ferroviária 
& Transportes na Altran, Reino Unido

"Uma variedade maior de 
palestrantes"
"Como sou do Canadá, estou mais acostu-
mado a conferências canadenses ou ame-
ricanas. Aqui no WDF, temos uma varieda-
de bem maior de palestrantes, porque eles 
vêm de diversos países e diferentes áreas. 
No geral, o WDF foi muito interessante – 
gostei muito realmente e espero que não 
tenha sido o meu último!"
Denis D'Aoust, cofundador e presidente da 
Wayside Inspection Devices Inc., Canadá

"ACEITAR E UTILIZAR 
INOVAÇÕES ENQUANTO 
SETOR" 
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RETROSPECTIVA DE EVENTOS

 AUSRAIL PLUS

21 a 23 de novembro de 2017 | Brisbane, AU

 RAILWAY INTERCHANGE | AREMA

17 a 19 de setembro de 2017 | Indianapolis, US

 NT EXPO 

7 a 9 de novembro de 2017 | São Paulo, BR

 TRAKO

26 a 29 de setembro de 2017 | Danzig, PL

Os funcionários da Frauscher estão sempre presentes nos principais eventos 
do setor ferroviário pelo mundo. O ano de 2018 também apresenta várias opções 
de encontro fora a InnoTrans. Agendamentos de encontro: marketing@frauscher.com

CONTATOS E DATAS 

Com um novo estande, a equipe da Frauscher US despertou 

enorme atenção na maior feira da América do Norte. 

A conduta profissional da Frauscher Brasil impressionou os 

visitantes da NT Expo 2017.

A Frauscher Polônia apresentou as mais recentes inovações 

da empresa no principal encontro do país para os especialistas 

ferroviários. 

Inúmeros visitantes aproveitaram a oportunidade para conversar 

com os especialistas da Frauscher Austrália no Ausrail Plus. 
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Contatos e datas 

01.2018 Ultimate Rail

5TH WHEEL DETECTION FORUM

Convidamos os interessados em serem palestrantes 

no próximo Wheel Detection Forum a entregarem seus 

artigos a partir de setembro de 2018. O tema principal 

serão as tendências no monitoramento dos trens e dos 

estados das vias férreas. Outros detalhes e informa-

ções estão disponíveis no site do evento:  

www.wheeldetectionforum.com

Dados importantes:

Prazo de entrega para resumos 20/12/2018

Comunicado sobre a aceitação 25/01/2019

Prazo de entrega para artigos completos 18/02/2019

Prazo de entrega para apresentações  20/05/2019

  Reserve esta data: 5 a 7 de junho de 2019 | 

Viena, AT

  ASLRRA, 2018 Annual Convention 

7 a 10 de abril de 2018 | Nashville, US

  Rail Solutions Asia 

2 a 4 de maio de 2018 | Kuala Lumpur, MY

  The rise of IoT & Big Data in Rail 

29 de maio de 2018 | Munique, DE

  World Metrorail Congress Americas  

26 a 27 de junho de 2018 | Philadelphia, US

  InnoTrans 

18 a 21 de setembro de 2018 | Berlin, DE

  Europäischer Schienengipfel 

1 a 2 de março de 2018 | Viena, AT

 

  Middle East Rail  

12 a 13 de março de 2018 | Dubai, AE

  Istanbul Railtech 

11 a 12 de abril de 2018 | Istanbul, TR

  Joint Rail Conference 

18 a 20 de abril de 2018 | Pittsburg, US

  APTA Rail Conference 

10 a 13 de junho de 2018 | Denver, US
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