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1. RESUMO 

As Ferramentas Estatísticas têm sido utilizadas 
pelas empresas que buscam resultados excelentes 
com recursos escassos, em função do tempo de 
processamento e resposta instantâneos, baixo 
investimento em recursos necessários para 
aplicação, além de possibilitar a formação de 
múltiplos cenários futuros, constituindo-se em base 
sólida para tomada de decisões. 
 

Este artigo pretende mostrar como as Ferramentas 
Estatísticas foram utilizadas pelo METRÔ de São 
Paulo, no embasamento para definir estratégias de 
atuação para atender com excelência os milhões 
de usuários, que dependem da disponibilidade do 
transporte público ao transporem diariamente os 
quilômetros que os separam de suas residências e 
seus locais de trabalho, estudo e lazer.  
 

2. INTRODUÇÃO 

Para que haja tráfego seguro de trens sobre uma 
via férrea, denominada “Via Permanente”, é 
necessário que as fixações dos trilhos estejam 
íntegras para desempenhar seu papel de manter a 
geometria da via. O sistema de fixações é 
composto de placa base, chumbadores, parafusos, 
clipes, palmilhas e dormentes. Qualquer um dos 
componentes que falhar, ocasionará a falha do 
sistema, impossibilitando a manutenção da 
geometria da via, podendo conduzir ao indesejável 
descarrilamento. 
 

Em função do aumento crescente de usuários 
transportados diariamente de 3 para 4,7 milhões 
em apenas 2 anos, houve um aumento da taxa de 

falhas das fixações dos trilhos, exemplificando com 
o gráfico da Linha 1-Azul, mostrado na Fig. 1, 
gerando, em contrapartida, uma diminuição da 
Confiabilidade do sistema.   
 

Diante do crescimento das falhas, verificou-se a 
necessidade de reprojeto das fixações. Para 
definição das cargas reais atuantes, foram 
instrumentados os trilhos com extensômetros 
(“strain gages”). O esforço médio obtido durante a 
passagem dos trens ficou em 18,4ton/eixo, com 
picos de 26,2ton/eixo. 
 

 

Figura 1 – Falhas das Fixações - Últimos 10 Anos 
 

Para mensurar o tempo disponível para as novas 
definições, antes do colapso do sistema, foi 
realizada uma análise dos dados de falha, 
utilizando ferramentas estatísticas, o quê permitiu 
modelar o sistema de fixações e simular seu 
comportamento nos anos subsequentes. Através 
da análise dos valores projetados de Confiabilidade 
e Disponibilidade foi possível definir as datas 
prováveis de ruína do sistema e a contribuição de 
cada componente neste colapso, gerando o 
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cronograma ideal de atuação para implementar as 
melhorias nos itens mais críticos, antes da 
ocorrência de algum incidente. 
 

 

3. SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS TRILHOS 

 

3.1 Função  
Este sistema possui a função de manter a 
geometria da via, que consiste em traçado, bitola e 
superelevação: 
 

• Traçado: caminho da Via Permanente, 
definido pelo projeto civil, onde é instalado 
um grande número de equipamentos, que 
podem interferir com os trens, caso não 
seja mantido; 

• Bitola: distância entre os trilhos onde rodam 
os trens, que possuem também uma bitola 
interna nos rodeiros, compatível com a da 
Via Permanente, que deve ser mantida para 
evitar descarrilamentos; 

• Superelevação: desnivelamento de um 
trilho em relação ao outro em regiões de 
curva, para compensar a força centrífuga 
do trem, possibilitando alcançar velocidades 
maiores, sem que haja desconforto para os 
usuários no interior das composições. 

 

3.2 Componentes 
Constituem-se nos elementos que proveem a 
fixação e isolação do trilho à laje de concreto ou ao 
lastro de pedra britada. Por conseguinte, são 
compostos de placa base, chumbadores, 
parafusos, clipes, palmilhas,  dormentes e lastro, 
mostrados na Fig. 2. 
 

 

 

 

Figura 2 – Modelos de Fixação de Trilhos 
 

4. ENSAIOS EM LABORATÓRIOS 

Uma das formas de se avaliar a vida remanescente 
de um componente é estressá-lo dinamicamente 
numa bancada de testes  de Laboratório, mostrada 
na Fig. 3, até seu colapso, registrando o número de 
ciclos que ocorreu tal evento e aplicando a 
informação nas condições reais de utilização do 
item. 
 

Utilizando uma frequência na ordem de 3Hz, estes 
testes podem levar até 10 dias para serem 
realizados. O custo de cada teste, em Laboratório 
idôneo, está na ordem de R$25.000. Para se ter 
uma amostra pouco representativa, teria que se 
tomar pelo menos 5 itens de cada tipo de fixação. 
Atualmente o METRÔ-SP possui 6 tipos de fixação 
diferentes. Assim, para se testar em laboratório, o 
custo ficaria na ordem de R$750.000, com 
resultados após 300 dias. 

Figura 3 – Croqui do Teste Dinâmico 
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Utilizando Ferramentas Estatísticas, a análise dos 
dados e a extrapolação para geração de cenários 
futuros, formando uma base sólida para tomada de 
decisões, foram feitas em 3 dias, tendo como custo 
parte do valor da licença do software e 20 horas da 
mão de obra do engenheiro. 
 

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

5.1 Dados de Entrada  
A Base de Dados da Gerência de Manutenção do 
METRÔ-SP não permite o acesso as informações 
de forma direta. Há uma necessidade de 
“garimpar” os dados de entrada nos apontamentos 
feitos pelas Equipes de Inspeção, o que consome, 
em geral, 70% do tempo de processamento. 
 
Os apontamentos são realizados após a inspeção, 
através de um software de controle da 
manutenção, de desenvolvimento próprio, 
denominado SIGMA. Os dados consultados podem 
ser exportados para uma planilha de cálculo, tipo 
Excel ou OpenOffice, permitindo sua manipulação. 
 
A inspeção de toda a Via Permanente é realizada a 
cada 3 dias, entre 01:00h e 04:00hs, intervalo da 
Operação Comercial, quando são observadas e 
apontadas as falhas de vários sistemas, inclusive 
do sistema de fixações dos trilhos, foco deste 
estudo. Em função do intervalo de inspeção, não 
se conhece o momento exato da falha dos 
componentes de fixação, dessa forma, os dados 
serão tratados “em intervalo” de tempo, cuja 
unidade será “dias”. 
 
Os dados obtidos foram separados por 
componente: placas base, chumbadores, 
parafusos, clipes, palmilhas, dormentes e lastro. 
Para formação do Sistema de Fixações dos trilhos, 
os componentes foram unidos num Diagrama de 
Blocos, acoplados em série, pois qualquer um 
componente que falhar causará a falha do Sistema. 
 

5.2 Processamento 
Para o processamento dos dados foram utilizados 
os softwares Weibull++ e BlockSim, produzidos 
pela Reliasoft, que possuem em seu código fonte 
as Equações Estatísticas que geram os relatórios e 
gráficos, que podem ser exportados 
instantaneamente para editores de texto, o quê 
facilita sua aplicação. 
 
Inicialmente os dados foram tratados, 
separadamente por componente utilizando o 

software Weibull++, através do critério da Máxima 
Verossimilhança (MLE – Maximum Likelihood 
Estimates), para que fossem geradas as curvas de 
densidade de probabilidade (pdf – Probability 
Density Function) das distribuições de falhas e dos 
tempos de reparo,  que foram utilizadas durante a 
simulação no pós-processamento. 
 
Os dados foram inseridos agrupados e em 
intervalos de tempo (em dias). Para criação deste 
intervalo, tomou-se como referência a primeira data 
de abertura dos dados – 03/01/2003, visto que o 
ano de 2002 foi suprimido da análise, em função 
de um número muito baixo de falhas apontadas, 
em todas as Linhas analisadas. Os dados, 
separados por componente, extraídos do banco de 
dados do apontamento de falhas da manutenção 
do METRÔ-SP pode ser visto na Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Apontamento de Falhas (Dados Brutos) 

Para serem inseridos no Software Weibull++, foram 
tratados e transformados nos dados mostrados na 
Tabela 2. Para a coluna “Estado Tempo Final”, o 
valor utilizado é o resultado da diferença entre as 
datas de “Abertura” e “Referência” da Tabela 1. O 
valor da coluna “Última Inspeção” é o mesmo valor 
da linha anterior da coluna “Estado Tempo Final”. 
 

Tabela 2 – Apontamento de Falhas (Dados Tratados) 

 

LOC REFER. ABERTURA QUANT FECHAMENTO

VGO 03/01/03 03/01/03 01:25:06 1 C CLIPE SOLTO NO TR.D, SUL DE VGO. 07/01/03
VGO 03/01/03 03/01/03 23:57:41 1 C GRAMPO DE RETENCAO QUEBRADO, DORM.11, AG. ESQUERDA. 07/01/03
LIB 03/01/03 09/01/03 03:02:03 1 C X09-AMV120-TR.A-D.38, CLIP SKL QUEBRADO 24/01/03
PSE 03/01/03 16/01/03 00:48:48 1 C CLIPE SOLTO, TR.A, NORTE DE PSE. 20/01/03
PSE 03/01/03 21/01/03 00:00:27 1 C CLIPE E PARAF. QUEB. TR.A, SUL DE PSE. 22/01/03
LIB 03/01/03 21/01/03 00:22:05 3 C CLIPE FALTANDO TORQUE,DORM.-3 (CMV),DORM.7 E DORM.34. 24/01/03
LIB 03/01/03 22/01/03 00:43:42 1 C CLIPE SOLTO, TR.B, MT.2907. (NORTE DO X09) 22/01/03
VGO 03/01/03 22/01/03 03:44:02 1 C CLIPE COM ARRUELA QUEB. DORM.69(2),70(2),72(1) E 84(1). 25/01/03
VGO 03/01/03 23/01/03 05:10:28 1 C CLIPE KPO6 SOLTO,DORM.66 E QUEB.DORM.68,CONTRA TR.ESQ. INT 25/01/03
PSE 03/01/03 25/01/03 03:56:26 1 C CLIPE SOLTO, TR.A, LADO INT., NORTE DE PSE. 27/01/03
VGO 03/01/03 25/01/03 03:03:26 1 C GRAMPO DE RETENCAO QUEB. DORM.12 E 15, AGULHA ESQUERDA. 29/01/03
VGO 03/01/03 25/01/03 03:11:10 1 C CLIPE SKL3 QUEB.DORM.18,47,TR.D  E  TR.C,DORM.41,47. 29/01/03
VGO 03/01/03 25/01/03 03:14:09 1 C CLIPE SKL3 SEM TORQUE, DORM.31,66,TR.D  E  DORM.81,TR.C. 29/01/03
VGO 03/01/03 25/01/03 03:20:04 1 C CLIPE SEM ARRUELA(SOLTO)DORM.74,TR.C E ARRUELA QUEB. D.60. 29/01/03
VGO 03/01/03 25/01/03 03:22:28 1 C CLIPE KPO6 QUEBRADO,DORM.44, TR.C. 29/01/03

QUANT

1 0 1 VGO
1 1 2 VGO
1 2 6 LIB
1 6 13 PSE
1 13 18 PSE
3 18 18 LIB
1 18 19 LIB
1 19 19 VGO
1 19 20 VGO
1 20 22 PSE
1 22 22 VGO
1 22 22 VGO
1 22 22 VGO
1 22 22 VGO
1 22 22 VGO

ULTIMA 
INSPEÇÃO

ESTADO 
TEMPO 
FINAL

SUBCONJ 
ID
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O mesmo foi feito para os tempos de reparo,  
conforme mostrado na Tabela 3, foram calculados 
e inseridos no Weibull++ para serem geradas suas 
PDF's, o quê aumenta a acuracidade da 
simulação, sendo utilizada uma distribuição de 
tempos e todo equacionamento estatístico dela 
extraído, ao invés de um valor médio empírico. 
 
O valor da coluna “Tempo Reparo” é o resultado da 
diferença entre as colunas “Abertura” e 
“Fechamento” da Tabela 1. 
 

Tabela 3 – Tempos de Reparo (Dados Tratados) 

 
Foram então geradas as curvas estatísticas de 
cada componente, conforme exemplo da “pdf” das 
Falhas de Fixações da Linha 1-Azul,  mostrada na 
Fig. 4 e dos Tempos de Reparo da Linha 2-Verde, 
mostrada na Fig. 5. 
 

 

Figura 4 – Curva “pdf” das Falhas de Fixações 
 da Linha 1-Azul 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 5 – Curva “pdf” dos Tempos de Reparo 

 da Linha 2-Verde 
 

5.3 Pós-Processamento 
Com todas as curvas dos dados de falhas e 
tempos de reparo gerados para cada componente 
e para cada uma das Linhas, foi possível passar 
para etapa de simulações dos cenários futuros, 
utilizando o software de análise BlockSim. 
 
Foram montados os diagramas de blocos, 
correspondentes ao Sistema de Fixações dos 
Trilhos, separadamente, para as Linhas 1-Azul, 2-
Verde e 3-Vermelha, conforme Figs. 6 e 7. 
 

 

Figura 6 – Diagrama de Blocos para o Sistema de 
 Fixações das Linhas 1-Azul e 2-Verde 

 
 

 
Figura 7 – Diagrama de Blocos para o Sistema de 

 Fixações  da Linha 3-Vermelha 

 
 
 
 

4 VGO
4 VGO

15 LIB
4 PSE
1 PSE
3 LIB
0 LIB
3 VGO
2 VGO
2 PSE
4 VGO
4 VGO
4 VGO
4 VGO

TEMPO 
REPARO

SUBCONJ 
ID
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Através de uma Matriz de Investigação, parte do 
FMEA, verificou-se que o modo de falha da grande 
maioria das ocorrências é a fratura. A causa mais 
associada é a fadiga acelerada do material devido 
ao aumento do carregamento, para o qual não 
estava dimensionado. Há também os defeitos 
internos dos componentes que são imperceptíveis 
na inspeção de recebimento do setor de logística. 
 
A remoção das falhas dos componentes é feita 
corretivamente, função da própria natureza do 
ativo. Após a inspeção da Via Permanente, os itens 
fraturados são apontados no sistema SIGMA de 
controle da manutenção e encaminhados para as 
Equipes de Corretiva, que agendam a atuação 
conforme a gravidade da ocorrência.  
 
Tendo os tempos de reparo como variável 
aleatória, foram geradas suas distribuições, 
conforme Fig. 5, para serem inseridas no 
BlockSim, por se tratar de um “Sistema Reparável”.  
 
Quando se atribui ao bloco do componente tanto a 
distribuição de falhas quanto a de tempo de reparo, 
conforme ilustrado nas Figs. 8, os valores obtidos 
no tratamento estatístico fornecem maior 
acuracidade para as projeções futuras através da 
simulação. 

 

Figura 8 – Curva de Confiabilidade considerando 
Distribuições de Falha e Reparo 

  

5.4 Simulações 
Após todas as distribuições serem inseridas nos 
blocos correspondentes, passou-se para as 
simulações. Para esta seção, será demonstrada 
apenas os valores obtidos para a Linha 3-
Vermelha, como exemplo da utilização das 
ferramentas estatísticas, pela similaridade das 
demais Linhas. Foi levado em conta na simulação, 
para cada componente do sistema, uma política de 

Manutenção Corretiva com tempo de atuação 
conforme distribuição dos tempos de reparo, 
baseada em inspeção com duração fixa (intervalos 
de 3 dias). 
 
O Diagrama de Blocos considerado para Linha 3 
está descrito na Fig. 7. Os componentes 
“Dormentes” e “Lastro” não foram suprimidos, em 
função da quantidade de falhas ser expressiva e 
sua distribuição estar próxima da Normal, 
possibilitando simulações com dados conclusivos. 
Por outro lado foi suprimido o componente 
“Palmilhas” em função da quantidade de falhas ser 
inferior. 
 
A simulação deste Sistema da Linha 3 no BlockSim 
convergiu, conforme Fig. 9, mostrando que os 
valores futuros obtidos possuem consistência.  Os 
dados de tempo foram obtidos em “dias” e os 
dados de Taxa de Falhas, Confiabilidade e 
Disponibilidade do sistema em “porcentagem (%)”. 

 

Figura 9 – Convergência da Simulação para 
Taxas de Falha da Linha 3 

 
A Tabela 4 mostra um resumo geral dos resultados 
puros obtidos através da simulação. 
 

Tabela 4 – Resultados da Simulação para Linha 3 

A(t) – Disponibilidade no ano 
R(t) – Confiabilidade no ano 
(1-A(t))% – Indisponibilidade no ano 
(1-R(t))% – Porcentagem de Falhas no ano 
Media A(t) – Média da Disponibilidade no ano 
Falhas do Sistema(t) – Número de Falhas do Sistema no ano 

Resultados Pontuais para o Tempo do Sistema Pré Selecionado  (Todos Eventos)

Ano A(t) R(t) (1-A(t))% (1-R(t))% Média A(t)

2012 0,918 0,847 8,200 15,300 0,972 0,159
2013 0,806 0,541 19,400 45,900 0,924 0,523
2014 0,782 0,221 21,800 77,900 0,879 1,055
2015 0,726 0,074 27,400 92,600 0,847 1,671
2016 0,731 0,016 26,900 98,400 0,824 2,340
2017 0,724 0,002 27,600 99,800 0,808 3,070
2018 0,733 0,000 26,700 100,000 0,795 3,816
2019 0,724 0,000 27,600 100,000 0,785 4,618
2020 0,721 0,000 27,900 100,000 0,779 5,408
2021 0,714 0,000 28,600 100,000 0,772 6,199

Falhas do 
Sistema(t)
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Nos próximos 10 anos, a Confiabilidade das 
fixações diminuirá, em função do aumento das 
falhas. A Disponibilidade média decairá menos que 
a Confiabilidade, conforme mostrado na Fig. 10, 
em função do trabalho da manutenção na 
substituição destes itens. 
 
A última coluna da Tabela 4 mostra a quantidade 
de Falhas do Sistema de Fixações da Linha 3 
(colapso) que ocorrerá, provavelmente, em 2014 e, 
a partir deste ano, pelo menos 2 a 3 vezes a cada 
ano subsequente, causando a parada da Operação 
Comercial, caso as fixações sejam as mesmas e 
continuem falhando da mesma forma. 

 

 
Figura 10 – Valores Obtidos na Simulação para 

 Disponibilidade e Confiabilidade das Fixações da Linha 3, 
para os Próximos 10 Anos 

 
Para definição da estratégia de atuação, é 
necessário o conhecimento da contribuição de 
cada componente para a possibilidade de Falha 
Total do Sistema. O BlockSim possui o gráfico FCI 
(Failure Criticality Index), que está demonstrado da 
Fig. 11, sendo seus valores os seguintes: 

 
• Dormentes  32,20% 
• Parafusos  18,89% 
• Placas   18,50% 
• Clipes   17,21% 
• Lastro   13,20% 

 
Embora os “Dormentes” representem a maior fatia 
na contribuição para Falha do Sistema, seu projeto 
já foi revisto para o carregamento atual de 18 
toneladas/eixo. Os dormentes antigos da Linha 3 
foram projetados para 14 toneladas/eixo. 
 
 

 

 
 

Figura 11 – Contribuição de Cada Componente para Falha do 
Sistema na Linha 3 

 
As projeções futuras apontam para um crescimento 
contínuo de falhas das fixações, em função do 
incremento de carga, com possibilidade de paradas 
na Operação Comercial. Cabe salientar que são 
previsões estatísticas, baseadas no 
comportamento atual dos dados de falhas, caso 
haja alguma mudança no comportamento destes 
dados, as projeções futuras deverão ser revistas. 
 

6. CONCLUSÕES 

Para evitar a ocorrência das previsões de Falha 
Total do Sistema, ou incrementa-se a mão de obra 
dos executantes das Manutenções Corretiva e 
Preventiva, além dos sobressalentes, ou melhora-
se a confiabilidade das fixações para o novo 
carregamento dentro de prazos adequados, 
originando menos falhas e evitando a parada da 
Operação Comercial. 
 
Atualmente o METRÔ-SP já está com um Contrato 
em andamento com a possibilidade de realização 
dos testes descritos nas Normas AREMA e UIC, 
para 11 Sistemas diferentes de Fixações de 
Trilhos, vislumbrando atender ao novo 
carregamento de 18,4 ton/eixo, com alguma 
margem de segurança, levando os valores de 
ensaio para um patamar de 22 ton/eixo.  
 
Acredita-se que em mais 8 meses todas as 
fixações propostas por 6 fornecedores diferentes, 
nacionais e internacionais, exemplificados na Fig. 
12, estarão testadas, seguindo, com certa folga, o 
cronograma definido pela data de colapso simulada 
no BlockSim. 
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As novas fixações aprovadas passarão a ser 
instaladas na Via Permanente de forma corretiva, 
substituindo aquelas que estiverem avariadas. 
 

 
 

 

 
 

Figura 12 – Exemplos das Novas Fixações 
em análise no METRÔ-SP 
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