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Ferrovias de cargas norte-americanas

BNSF  
CN

NS

Short Line/Regio

CSX  
KCS

CP

UP
Non-Class I
Multiple Owners

• 650 ferrovias independentes

• Sete classes “Is”

• Mais de 600 ferrovias que não 
são da Classe I

• 30.000 locomotivas

• 1,6 milhões de vagões de 
cargas

• 290.000 quilômetros de trilhos

• 15,1 bilhões de litros de diesel 
consumidos anualmente

• 167.000 funcionários

• Cargas por eixo de 32,5 
toneladas permitidas

• 1,6 milhões de vagões



Carvão; 474; 32%

Grão; 131; 9%

Madeiras e chapas de madeira; 22; 1%
Papel e celulose; 28; 2%

Produtos metalúrgicos; 40; 3%
Produtos químicos; 160; 11%

Pedra, Areia, Cascalho; 145; 10%

Veículos Motorizados; 19; 1%

Intermodalidade; 132; 9%

Petróleo/Derivados de Carvão; 51; 3%

Resíduos e Sucatas; 37; 3%

Alimentos; 88; 6%
Outros; 134; 9%

Tonelagem originada pelas ferrovias da classe I
Total = 1,47 
bilhões de 

toneladas em 
2017

Petróleo bruto; 11; 1%
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Da origem humilde até se tornar a forma 
dominante de transporte

RICAN RAI ROA

Image courtesy of the B&O Railroad Museum

http://www.eduborail.org/NPS-6.aspx

Baltimore & Ohio - a primeira 
ferrovia em 1830

U.S. Extensão das ferrovias
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A indústria ferroviária à beira da ruina

0%

20%

40%

60%

80%

1930 1960 1970

• 20% da 
quilometragem em 
falência

• Trilhos e equipamentos 
sucateados

• 50.000 milhas sob 
restrição de velocidade

• 2% de retorno sobre o 
investimento

• Participação de 
mercado e prestação 
de serviços em queda

Participação de Mercado RR (RailRoad) *

1940 1950

* Em toneladas-milhas interurbanas
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O que diz a “Lei Staggers”
" a política de regulamentação da indústria ferroviária 
pelo governo dos Estados Unidos—

"(1) permitir, na medida do possível, que a 
concorrência e a demanda de serviços estabeleçam 
tarifas razoáveis para o transporte ferroviário;

"(2) minimizar a necessidade de controle 
regulatório federal sobre o sistema de transporte 
ferroviário e exigir decisões regulatórias justas e rápidas 
quando a regulamentação é necessária;

"(3) promover um sistema de transporte 
ferroviário seguro e eficiente, permitindo que as 
companhias ferroviárias obtenham receitas 
adequadas, conforme determinado pela Comissão 
de Comércio Interestadual;

Jimmy Carter assina a Lei Staggers sobre 
ferrovias em 1980
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A Lei Staggers - Um Sucesso sem precedentes: 
Mais Segura, Mais Confiável e Mais Eficiente

Tendências de segurança RR: 2000-2017

Taxa de acidentes de trens  40%

Taxa de ferimento de empregados  43%

Taxa de colisão em cruzamentos 38%

Taxa de acidentes com materiais  64%

perigosos

Fonte: FRA, AAR

Ferrovias americanas em um gráfico

Produtividade

Receitas

Tarifas
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O que é auto-regulação?
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Principais disposições da Lei Staggers

• As transportadoras ferroviárias podem definir 
suas próprias tarifas, a menos que determinado 
serviço não tenha concorrência

• Dita o acesso onde uma única ferrovia tem o 

controle do tráfego ferroviário

• Transportadores e embarcadores podem 

estabelecer contratos livres de revisão do 

governo 

• Tarifas padrão são eliminadas em toda a indústria

• Desmantelada a formação de cartéis entre as 

ferrovias

SLIDE

Jimmy Carter assina a Lei Staggers sobre 
ferrovias em 1980



Auto-Regulação é do interesse comum - Tarifas

Embarcadores e 
Transportadoras 

Ferroviárias 
podem 

estabelecer 
contratos sem 

revisão do 
governo

Operador 
ferroviário 

pode 
estabelecer 
uma tarifa 
de serviço

Eliminados os 
aumentos de 

tarifas em 
toda a 

indústria

Adjudicação STB “Rede de 
Segurança”, Licenciamento, Coleta de Dados

“… A indústria ferroviária pós-Staggers viu 
uma melhora significativa nas taxas, receitas, 
produtividade, segurança e crescimento de 
volume, tudo em grande parte devido à 
liberdade da indústria de recuperar seus 
custos e se esforçar para obter receitas 
adequadas. Liberdade para estabelecer 
tarifas significa que melhorias tecnológicas e 
de produtividade podem ser buscadas, já que 
os custos podem ser recuperados ….”

Transcrição do “35º aniversário da Lei sobre 
Ferrovias de Staggers: Desregulamentação 

Ferroviária Passado, Presente e Futuro” 
Audiência perante o Subcomitê de Ferrovias, 

Oleodutos e materiais perigosos do Comitê 
de Transporte e Infraestrutura.

Congresso de Representantes 

114º Congresso 

15 de Maio de 2015
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Auto-Regulação é do interesse comum -
segurança e operações

No campo das regras e práticas operacionais, a 
FRA tem tradicionalmente adotado um curso de 
regulamentação muito conservador, confiando 
na indústria para implementar regras 
operacionais ferroviárias adequadas e exigindo 
da maneira mais ampla que os funcionários 
sejam “instruídos” em suas exigências e que as 
ferrovias criem e administrem programas de 
testes operacionais e inspeções para verificar a 
conformidade das regras.

Joseph Boardman  

FRAAdministrator

Registro Federak, 2/13/2008

Docket No. FRA-2006-25267

Os 
funcionários 

são
“Instruídos” 

nos 
requisitos

Indústria 
implementa 

“regras 
operacionais 
adequadas 

para 
ferrovias”

Ferrovias 
testam e 

inspecionam 
para verificar a 
conformidade 

das regras

Segurança e Operações
Supervisão da FRA – Federal Railroad Administration
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Auto-Regulação - Um Sistema de Três Níveis de 
Regras, Diretrizes e Práticas
• Regulamentos governamentais obrigatórios

– Administrado pela Administração Ferroviária 
Federal

– Focada na Segurança

• Regras ou diretrizes do setor
– Preocupado com segurança, confiabilidade 

e eficiência



 Geralmente, mais rigorosos que os 
regulamentos governamentais obrigatórios

Maior no escopo do que 
regulamentações governamentais

– Seguindo as diretrizes de:
 Regras de funcionamento

 Projeto e manutenção de infraestrutura

– Regras requeridas
 Projeto e manutenção de material rodante

 Uso de banco de dados comum do setor

• Práticas ferroviárias individuais
– Com base nas necessidades do 

negócio
– Acima das regulamentações federais, nunca 

menor

Práticas 
Individuais da 

Ferrovia

AAR – Intercâmbio de Regras 
AAR - Práticas Operacionais AAR 

AREMA – Diretrizes

FRA  49-CFR-200 a 299
Processo de Transporte Terrestre

2018 TTCI - 14



A Associação das Ferrovias 
Americanas

2018 TTCI - 15

Visão geral do sistema para 
desenvolvimento de regras e 
monitoramento de conformidade



• Grupo de comércio da indústria representando principalmente as 
principais ferrovias de carga da América do Norte, Amtrak e algumas 
ferrovias regionais

• Fundada em 1934

• Sediada em Washington, D.C.

• Equipe central pequena liderando comitês da indústria
 Comitês apoiados por voluntários de organizações membros da AAR

• Principais áreas de foco
 Elaboração de políticas públicas

 Configuração de padrões

 Dados da indústria, relatórios e publicações do setor

 Iniciativas de pesquisa e tecnologia

Associação Americana de Ferrovias
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Estrutura AAR

Organizações membros da AAR fornecem financiamento

Comitês de Gestão de 
Segurança e Operações

Comitês de Gestão 
de Políticas e Advocacia

• Formulação de Políticas

• Advocacia política

• Configuração de padrões

• Pesquisa e Tecnologia

Dados, Relatórios,
Publicações

AAR / Railinc / TTCI

TTCI 2018 - 17



AAR e as regras de intercâmbio

• A AAR tem um sistema para garantir que 
o material rodante possa ser usado em 
qualquer ferrovia na América do norte
– Projeto comum de material rodante

 Padrões de design comuns e
Práticas recomendadas

– Processo de cobrança por reparos em vagões
 Regras comuns de reparos
 Cobrança padrão de reparos

• Todas as ferrovias e proprietários de 
vagões privados, concordam com essas 
regras como parte do acordo de 
intercâmbio

• Regras são desenvolvidas por membros 
da indústria, apoiada por AAR e TTCI

• Railinc and TTCI desempenham um 
papel vital para garantir que o processo 
funcione

Pesquisas, Padrões,
Testes, Treinamentos

Tecnologia da Informação, 
incluindo Rastreamento de 

vagões e Cobrança de Reparos
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Regras de Intercâmbio da AAR e Manual de 
Padrões e Práticas Recomendadas

• Regras de intercâmbio
• Guia para o tratamento justo e adequado 

de todos os assuntos de intercâmbio de 
tráfego de frete

• Estabelece a responsabilidade 
financeira e civil dos proprietários de 
vagões em sua frota
– Desgaste comum em serviço justo
– Requisitos de segurança (EW - MA)
– Padrões do AAR

• Padrões de práticas 
recomendadas
– O objetivo principal é garantir a 

interoperabilidade
– Padrões de design e reparo de equipamentos

 Componentes e sistemas básicos: por ex. 
Acoplador de correntes de ar e sistemas de 
freio a ar

 Construção completa de vagões
 Padrões de locomotiva

2018 TTCI - 19
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• Presidente do comitê
 Maior antiguidade entre os membros do 

comitê

• Vice-presidente do comitê
 Geralmente o próximo na fila para 

a presidência do comitê

• Membro do comitê
 Voluntário não remunerado de ferrovia ou 

organização de fornecedores
 Com conhecimento técnico suficiente para 

tomar decisões acertadas sobre regras e 
certificação de produtos

 Geralmente, 5 a 13 membros votantes, 
incluindo o presidente e o vice-presidente

• Gerente técnico
 Membro não votante
 Funcionário AAR ou TTCI
 Executa testes, fornece dados e análises, 

define a agenda do comitê com 
orientações do Presidente

 Garante que o processo AAR seja seguido

Estrutura típica do comitê

Presidente 
do Comitê

Vice-Presidente 
do Comitê

Gerente 
técnico

Membro do 
Comitê

Membro do 
Comitê

Membro do 
Comitê

Membro do 
Comitê

Estrutura típica do Comitê AAR
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• O processo de 
elaboração de 
regras é usado 
por todos os 
Comitês 
Técnicos da AAR 
para o 
desenvolvimento 
e promulgação 
de novas regras 
e mudanças nas 
regras existentes

Processo geral de elaboração de regras
Nova regra ou alteração 
de regra proposta

Avaliada pelo Comitê 
Técnico

Relatório final liberado para o 
período de comentários públicos

Comitês técnicos consideram todos os
comentários públicos

Regra publicada

Tecnicamente
Som?

Segurança, 
Confiabilidade, 

Eficiência?

Carga
indevida
imposta?

Yes No YesNoYes No

Modificação 
para o relatório 

proposto é 
necessária?

Yes No

TTCI 2018 - 22



• Como os vagões são totalmente 
intercambiáveis, os reparos devem 
ser feitos por outros que não seja o 
proprietário do vagão para facilitar a 
movimentação segura

• Regras de intercâmbio fornecem um 
sistema justo e razoável
 Detalhes do sistema ou condições 

do componente que podem ser 
reparados

 Detalhes dos requisitos mínimos 
que devem ser usados para fazer 
o reparo

 Fornece uma taxa de reparo 
comum única
 Carga de material permissível

 Taxa de trabalho horária permissível

 Horas permitidas para todos os reparos

Regras de Intercâmbio AAR e Cobrança de 
Reparo em Vagões

Requisitos 
mínimos 

para fazer o 
reparo

Condições 
que são 

permitidas 
para reparo

Despesas 
permitidas 
que podem 

ser 
recuperadas 

pela 
organização 
reparadora

TTCI 2018 - 23

AAR Manuais Técnicos e de Operação



• O processo de 
disputa é usado 
para resolver 
divergências no 
processo de 
reparação de 
vagões
 Razões 

para 
remoção

 Reparos feitos
 Processo de 

faturamento

Processo de disputa

Decisão é disputada

Comitê de 
Arbitragem e Regras 
revisa a disputa e as 

regras

Reclamante 
aceita 

decisão

Move-se para 
arbitragem 
obrigatória

A mudança é 
promulgada

Yes

TTCI 2018 - 24

No



Sistema para Inspeções de Conformidade

Operações de Trem

Prontidão da tripulação

Seguir e rastrear

Estrutura de Inspeção

Processo de reparação de 
rolamentos

Conformidade com 
materiais perigosos

Conformidade de 
Carregamento

RR #6 RR #7RR #1 RR #2 RR #3 RR #4 RR #5 RR #8

Divisão de Inspeção Mecânica da AAR

Departamento de Inspeções de Explosivos da AAR *

Inspeções de Prevenção e Carregamento de Danos da AAR

Certificação de garantia de qualidade AAR

LEGENDA

Jurisdição da FRA 

Jurisdição da AAR

Jurisdição Ferroviária 

Individual

TTCI 2018 - 25

Conformidade do 
Processo de Fabricação 

do Fornecedor
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A auto-regulação funciona?
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Receita Operacional da Ferrovia Classe I

$61,2
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$47,8

$58,2
$67,2 $69,9 $72,9

$77,7
$71,7

$65,8
$70,0

'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17

($ bilhões)

Nota: o resultado líquido de 2017 foi ajustado para considerar os efeitos fiscais dos
cortes de impostos e Lei de empregos de 2017. Fonte: AAR



Tarifa de Operações Agregadas* em Ferrovias da Classe I

80%

78%

76%

74%

72%

70%

68%

66%

64%

62%
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'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
* Despesas operacionais divididas pela receita operacional.

'17
Fonte: AAR
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Seguro e ficando mais seguro

1.5

3.0

2.5

2.0

4.0

3.5

RR Acidentes com empregados* 

2000-2017:  43%

Acidente com trens** 

2000-2017:  40%

Baixas taxas de acidentes e ferimentos

1.0
'01 '03 '05 '07 '09 '11 '13 '15 '17

* Por 100 funcionários equivalentes. ** Por milhão de 
milhas-trem. 2017 é preliminar Fonte: FRA

Naveg.
Fluvial

Carga

RRs

Todas
de Indústrias

Privadas

Constr.

Miner.

Manuf.

Lojas de 
comidas 

e bebidas

Agric.

Transp.
Aéreo

Caminhão

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
Os dados são para 2017. Fonte: Bureau of Labor Statistics

RRs são mais seguros que a maioria das 
outras indústrias

(lesões por 200.000 horas-funcionário)5.54.5
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Tarifas ferroviárias norte-americanas mais baixas entre

Principais países *

Canada

U.S.
China  

Espanha

Italia

Alemanha

Japão

França

India

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275

(Index U.S. = 100)

* Os dados são ajustados pela paridade do poder de compra e com base nas médias 
de 2009-2013.

Fonte: várias ferrovias internacionais e associações ferroviárias, Banco Mundial
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Railinc / TTCI

Tecnologia que torna tudo 
possível



• A Railinc é uma subsidiária integral da Associação 
das ferrovias Americanas
 Propriedade de todos os membros do AAR

• Railinc fornece dados sobre trilhos, mensagens e 
serviços para a indústria ferroviária norte-
americana 
 Coleta dados sobre trens, vagões e movimento 

de vagões

• Railinc reconcilia faturamento para a atividade de 
intercâmbial para a América do Norte
 Ferrovias

 Proprietários de vagões

 Transportadoras

• Railinc fornece ferramentas que beneficiam a 
indústria
 UMLER

 AskRail

 Asset Health

Como a Railinc se encaixa na indústria ferroviária norte-americana?
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• TTCI é uma subsidiária integral da Associação das 

Ferrovias Americanas.

 Propriedade de todos os membros do AAR

• Opera o Centro de Tecnologia de Transportes 
(Transportation Technology  Center - TTC) em nome da 
Administração Ferroviária Federal (Federal  Railroad 
Administration - FRA).
 Instalação de 133 quilômetros quadrados, 77 km de pista de 

teste.

 Laboratórios de tamanho completo equipados para testar 

vagões.

• Foco em pesquisa, testes, treinamento, serviços 
técnicos, garantia de qualidade e inspeções para a 
indústria ferroviária.

• Mais de 300 funcionários em tempo integral e meio 
período de mais de 16 países.

• Lar do Centro de Treinamento de Segurança e 
Resposta a Emergências (SERTC).

Como o TTCI se encaixa na indústria ferroviária norte-
americana?
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História do Centro de Tecnologia de Transporte

• 17 de maio 1971: Estabelecido como Centro de teste de solo de alta velocidade
– Desenvolvido e operado pela Administração Ferroviária Federal (Federal Railroad Administration -

FRA) e Administração de Massa Urbana (Urban Mass Transit Administration - UMTA), agora 
Administração Federal de Trânsito (Federal Transit Administration - FTA).

• Outubro de 1982: AAR assumiu o cuidado, 
custódia e o controle.

• 1995-97: Departamento de Pesquisa e Teste 
consolidado na TTC.

• 1 de Janeiro de 1998: TTCI é formado.

TLRV
Tracked Levitated Rail Vehicle

Veículo sobre trilhos levitado

TTCI 2018 - 34

LIMR-V
Linear Induction Motor Rail Vehicle

Veículo ferroviário de motor de 
indução linear



PESQUISA CONSULTORIATESTES TREINAMENTOS

O QUE FAZEMOS

PADRÕES DE 

INSPEÇÃO



Instalações projetadas para testes dinâmicos
Trilha do mecanismo da roda/trilho 
(WRM)
• 233 m, 175 m, e 150 m curva
• Ensaios de curvas dinâmicas
• Estudos de lubrificação

Loop de alta tonelagem (HTL)
• Loop de 4,3 km, três curvas de 

250 m, uma curva de 300 m
• Uso principal – estudos HAL
• Bancada de teste para vários 

componentes premium de trilhos e 
infra-estrutura

• 23 milhões de toneladas / mês em 
ambiente controlado

Teste de trilho ferroviário (RTT)
• Loop de 22 km
• Uma curva de 1525 me 

quatro curvas de 1800 m
• Velocidade máxima 265 kph
• Energia CA catenária de 12,5kV, 

25kV e 50kV

Teste de trânsito da trilha 
(TTT)
• Loop de 14,5 km
• Velocidade máxima de 144 kph
• Terceiro trilho eletrificado DC
• 2200 volts, no máximo
• 5000 amperes no máximo por 

subestação - Total de 10.000 
amperes

Faixa de teste de precisão 
(PTT)
• Tração de trilho multi-

uso para testes de 
vagões

• Oscilação de campo
• Testes de torção
• Guinada e oscilação
• Impacto do carro
• Estudos diversos

TTCI 2018 - 36

Teste de trânsito da 
trilha (TTT)

Teste de trilho 
ferroviário (RTT)

Loop de alta 
tonelagem 
(HTL)

Trilha do 
mecanismo da 
roda/trilho 
(WRM)

Faixa de teste de 
precisão (PTT)

Giro balão



Capacidades de testes de laboratório em larga escala

Unidade de teste 
de vibração

Simulador

Parede de impacto e teste 
de impacto

Contato de rolamento e 
simulador de fadiga

Teste de compressão

Dinamômetro
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Instalações de teste simulam o ambiente operacional

• Ambiente semelhante à operação.

• Condições controladas.

• Defeitos conhecidos deixados na via ou 
material rodante.

• Facilidades correntes:
– Faixa de teste de precisão.
– Ponte e teste de ponte.
– Laje de perturbação ajustável de alta velocidade.
– Instalação de teste de defeito ferroviário.
– Controle positivo do trem (PTC).
– Inspeção aberta dos componentes da trilha.
– Centro de treinamento em segurança e resposta 

a emergências (SERTC).

Laje de Perturbação 
Ajustável de Alta 
Velocidade



Centro de Treinamento em Segurança e Resposta a 
Emergências (SERTC)
• Em operação no TTC desde1985.
• Resposta à emergências com 

materiais perigosos.
 Foco em trilhos e ferrovias.

• Aproximadamente 70.000 
alunos treinados.

 Ferrovia.
 Química e petróleo.
 Primeiros socorros locais, 

regionais, estaduais e federal.
• Programa de "nível de 

pós-graduação".
• Ênfase na preparação e 

resposta.

www.sertc.org
TTCI 2018 -39
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Serviços AAR

• Gerenciar atividades de 
engenharia e 
administrativas para

• Comitês Técnicos da 
AAR.

• Processo de Garantia 
de Qualidade AAR 
(M1003).

• Inspeções MID.
• Prevenção de Danos e 

Serviços de 
carregamento
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Pesquisa Patrocinada da Indústria de TTCI

• Programa de pesquisa estratégica AAR 
 Objetivos – Melhorar a Segurança, a confiabilidade e a eficiência do 

setor.
 Financiamento do orçamento AAR.
 O programa de 2019 tem mais de 25 projetos de alta prioridade:

 Frota de trens.
 Trilhos e estrutura de trilhos.
 Interação de roda/trilhos.
 PTC eATO.

• Programa de Pesquisa FRA
 Objetivos – Segurança, estado de conservação e competitividade econômica.
 Processo colaborativo entre o Escritório de Pesquisa da FRA e o Gerente do Programa TTCI ou entre o 

Comitê de Controle de Estradas, Comunicações e Operações (TCCO) e o FRA.
 Financiamento do Orçamento de Pesquisa da FRA:

 Frota de trens.
 Trilhos e estrutura de trilhos.
 Interações roda/trilho.
 Controle de trem positivo.



Expertise em 
consultoria

• Dinâmica do veículo

• Manutenção da trilhos

• Administração 
da energia de 
impacto

• Análise de 
elementos finitos

• Padrões

• Sistemas de qualidade
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Modelo para problemas de dinâmica de veículos

• Características 
dos 
componentes 
de veículos e 
caminhões

• Roda & trilho

Velocidade 
Operacional e 

meio 
ambiente

Características 
da pista

Model

NUEIGEN

TRACKVU

PREVUPARAMVU

TRACK  
PROPAGATORSPRINGVU

Conjunto abrangente e integrado de 
programas para desenvolvimento de 
insumos, realização de simulações e 

análise de resultados.

CFIT-WRCON CARVU MULTIVU

Saídas customizadas & 
aplicações
Investigação do desempenho dinâmico 
do veículo em um nível detalhado com
saídas de forças, velocidades, 
acelerações, deslocamentos em locais 
selecionados pelo usuário
no sistema de veículo / pista.
Avaliação da segurança operacional e da 
qualidade de condução de veículos de 
passageiros.
Avaliação de novo veículo ou
projetos de componentes.
Identificação das causas principais dos 
problemas de desempenho.
Investigação de desgaste de roda / 
ferrovia e RCF.
Modelos validados podem simular as 
condições que não puderam ser incluídas 
nos limitados testes na pista.

2018 TTCI - 43

Entradas específicas do 
usuário



Modelo de rastreio da manutenção de geometria

Entradas específicas do 
usuário Model

Velocidade 
de operação 
por tipo de 

carro 

Saídas customizadas
• Priorizar a geometria e manutenção

dos trilhos para reduzir a geometria
da esteira que causam incidentes de
descarrilamento.

• Determinar as causas da baixa 
qualidade do percurso nas 
operações de trens de 
passageiros.

• Reduzir a dinâmica do veículo/pista, 
levando à redução da degradação 
dos componentes do veículo e da 
esteira.

• Encontrar segmentos de trilhos com 
probabilidade de produzir respostas 
de veículos indesejáveis (defeitos 
PBTG) que, de outra forma, podem 
não ser encontrados na prática atual.

• Para os segmentos identificados, 
recomendar a geometria da trilha

Rastreio e 
medições 

geométricas
Tempo real & pós-

processamento

• Locais com defeitos de 
geometria individuais nem 
sempre produzem grandes 
respostas do veículo.

• Locais que produzem grandes 
respostas nem sempre se 
referem a defeitos de geometria 
individuais.

• A resposta inadequada do 
veículo geralmente resulta de 
uma combinação de vários 
parâmetros geométricos agindo 
em conjunto com a condição 
operacional.

• Certos tipos de carros são 
mais sensíveis às entradas de 
geometria do que outros.
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Administração da energia de impacto

• Construção do modelo com LS-DYNA.

• Carga explosiva aplicada por LS-DYNAArbitrary Lagrangian 
Eulerian (ALE).

• Caracterização do material de alta taxa de deformação.
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Análise de elementos finitos para modelar a 
interface roda/trilho

• Elementos na região que se espera 
que entrem em contato (amarelo e 
laranja) foram definidos com o 
material não linear isotrópico / 
cinemático, enquanto o material 
elástico foi usado em outras regiões

• Condições de contorno do FEM

1.77 in.
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Padrões, inspeções e sistema de qualidade

• TTCI é responsável por apoiar 
os padrões AAR e o Sistema 
da Qualidade
– Gerentes do Comitê 

Técnico
– Inspeções mecânicas
– Inspeções de materiais 

perigosos
– Gerentes de Comitê 

de embarque
– Inspeções de carregamento
– Certificações do 

Sistema de 
qualidade
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TTCI - Passageiros & Clientes do Poder Público

The following tests and projects were chosen as representative and illustrative of the types of work done by TTCI, each is shown with the consent of the TTCI customer  
involved. TTCI does not disclose either the existence or results of any test or project without the express consent of the customer.

Empreiteiros e consultores
Arup  

BAH

DenSpie  

ENSCO

Foster Miller  

HDR

Interfleet Technologies

LTK  

NRC

Parsons  
Brinckerhoff

Systra  

TMG

Amtrak  

BART

DenverTransit  
Partners

Long Island
Railroad
MBTA  

METRA

Metro North  
Railroad

NYCTA  

PATH

Texas Central  
HSR

Via Rail

Washington  
Group

WMATA

Ferrovias e Operadores

Adtranz  

Alstom  

Bombardier

Brookville  
Locomotive

CAF  

GE

EMD

Hyundai Rotem  

Kawasaki  

Kinkisharyo  

Motive Power  

Nippon Sharyo  

Siemens

Talgo

Construtores de vagões e locomotivas

Volpe Center
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(Australia)

Governo

ERDC ORR (UK)

FBI RSSB (UK)

FRA TCRP

FTA UIC (Europe)

TSA Victoria DOI



Transportation Technology Center, Inc.
55500 DOT Road

Pueblo, Colorado 81001 USA
www.aar.com

Thank you!


