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Considerações preliminares
Os caminhos de ferro de via reduzida estão pouco generalisados na Europa. Á excepção da Noruega, que construiu to
das as suas linhas interiores oti 'sern darãcter internacional
com a largura de 1,067, e da Suécia, que tem perto de 500
kilometros de via reduzida, não ha paiz algum na Europa que
possua mais de 200 kilometros de caminhos de ferro d’esta
especie.
A extensão total construida em cada paiz, segundo os da
dos que pude colher, é a seguinte:
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França...........................
Allemanha.....................
Suécia............................ ..
Noruega......................... ..
Italia..............................
Rússia............................ ..
Áustria...........................
Bélgica.......................... ..
Inglaterra....................... ..
Portugal..........................
Suissa............................

22
466
884
41
135
27
112
213
44
44
Extensão total. .. 2:144

»

»

1>

»

N’esta extensão estão comprehendidos muitos caminhos de
ferro puramente industriaes, mas cujo estudo offerece bas
tante interesse pelas condições em que está feita a sua construcção.
Na America do Norte e na índia ingleza nota-se um desen
volvimento muito maior de caminhos de via reduzida. Assim
ha, pelo menos:

Nos Estados Unidos........... 3:800 kilometros
No Canadá..........................
700
»
Na índia ingleza................. 1:246
»
Total................... 5:746
»
Ha alguns caminhos d’esta especie também no Brazil e na
Australia, e a construcção de mais linhas progride com actividade, tanto na India como em todo o novo continente.
É obvia a rasão do pequeno desenvolvimento que teem tido
estes caminhos de ferro na Europa. As linhas principaes es
tavam, em geral, construídas com a largura de 1,44, quando
a idéa da reducção d’esla largura começou a ser bem rece
bida por alguns engenheiros; o complemento da rede não
podia pois deixar de ter a mesma largura, apesar das opi
niões muito valiosas em contrario. Na America e na índia ha
via novas regiões a explorar, e portanto novas redes a esta
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belecer. Comprehende-se pois que esses paizes, tendo com
pleta liberdade na escolha da via, fossem levados a adoptar
uma largura mais pequena, que lhes permitlia construir mais,
gastando menos.
Na Noruega succedeu outro tanto. As linhas a construir
eram extensas; o paiz quasi despovoado; o commercio e a
industria limitados; tornava-se pois necessário realisar as má
ximas economias na construcção; e veremos como o distincto engenheiro director das linhas do Estado, o sr. Pihl, des
empenhou esta missão.
Nosjoutros paizes da Europa teem havido, e continuam, dis
cussões a proposito da conveniência de se adoptar uma lar
gura de via differente da normal para completar a rede ge
ral. As opiniões mais auctorisadas manifestam-se ora pro, ora
contra, e muitas vezes fica-se em duvida sobre qual é a que
prevalecerá.
Em França, por exemplo, a opinião de Flachat, de Thirion,
de Nordling e de muitos outros engenheiros distinctos, foi fa
vorável á via reduzida e deu logar a que mr. Caillaux, quando
ministro, apresentasse á assembléa nacional um projecto de
lei estabelecendo a largura de 4,0 para os caminhos de ferro
departamentaes. Este projecto originou a celebre brochura
de mr. Krantz «Observations sur les chemins de fer économiques», e levantou na própria commissão da camara uma
viva opposição. 0 relator, mr.Varroy, classificou as idéas de
mr. Caillaux de «systèmes très contestables et en tout cas
fort contestés».
0 projecto de lei que mr. Freycinet submetteu ao parla
mento, em 4 de junho do anno passado, deu um primeiro
golpe nas applicações da via reduzida. Eífectivamente, por
este projecto, são encorporados na rede dos caminhos de
ferro de interesse geral todos os que satisfizerem a uma qual
quer das condições seguintes: l.a, ser ulil á defeza do paiz;
2.a, communicar directamente entre si duas linhas importan
tes; 3.a, ligar um centro de alguma importância com a rede
geral; 4.a, facilitar as relações politicas ou administrativas.
Por este modo a via reduzida só poderá ser applicada aos ca
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minhos de ferro não comprehendidos n’esta classe, denomi
nados de interesse local, e que são evidentemente de uma
importância muito secundaria.
Posteriormente, em 2 de agosto, apresentaram os srs. Béral e Basire ao governo francez o resultado do estudo de que
haviam sido encarregados, ácerca do estabelecimento dos ca
minhos de ferro economicos. N’este trabalho, cujo resumo
veiu publicado no Journal officiel, de 15 de agosto, expõem
aquelles engenheiros a opinião de que, a não ser em casos
muito excepcionaes, todas as vezes que houver a construir
um leito especial para um caminho de ferro, se deve adoptar
a via normal de 1,44.
Parece pois que em França a via reduzida perdeu a bata
lha.
Na Allemanha, a reunião de Dresde, em 1867, manifestou-se contra a adopção de uma via differente da normal,
sustentando que as economias de construcção se podiam ob
ter pela simples modificação das condições technicas em que
estavam estabelecidas as linhas principaes. Em 1871, porém,
a assembléa geral da associação das administrações dos ca
minhos de ferro do Estado foi de opinião que os caminhos
de ferro secundários fossem de tres classes correspondentes
a tres larguras de via, 1,435, 1,0 e 0,75. Não parece comtudo que estas ultimas larguras tenham sido muito empre
gadas, e custa a crer que as considerações estratégicas não
sejam, como em França, um obstáculo serio á adopção da
via reduzida.
A Suécia construiu 466 kilometros de via reduzida e con
tinua a construir. Ao mesmo tempo, porém, começa a trans
formar em via larga alguns dos primitivos caminhos. As li
nhas suecas atravessam vastas extensões de território que
não teem outras saídas para os seus productos, e acham-se
dentro de pouco tempo nas condições de trafico das linhas
principaes. Por este motivo a administração dos caminhos de
ferro do Estado não é partidaria do systema de via reduzida.
Prevaleceram, porém, as considerações económicas; enten
deu-se que era necessário primeiro vivificar a industria, des
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envolver o commercio, crear o trafico emfim; que convinha
marchar o mais rapidamente possível e com o menor despendio. O resultado que se tinha em vista foi com effeito obtido,
e a própria transformação já começada das linhas de via re
duzida em via larga dá idéa do desenvolvimento que tem to
mado este paiz, onde ha já quatro officinas de construcção
de locomotivas e seis de fabricação de carris.
A reunião dos engenheiros italianos em Milão, no mez de
setembro de 1872, opinou pela adopção de uma via reduzida
para os caminhos de ferro secundários. Por este motivo foi
cm 1874 submettido ao parlamento italiano e por elle approvado um projecto de concessão de duas linhas com a via de
1,0. No relatorio da respectiva ommissão tornou-se, porém,
bem claro o pensamento que presidiu á sua resolução. Diz-se
ali com effeito que, ao passo que seria um erro abandonar as
condições normaes de um caminho de ferro de primeira or
dem quando se trata de ligar umas ás outras as grandes ar
térias commerciaes, seria pelo contrario vantajoso adoptar o
syslema economico, e até mesmo o da via reduzida, para as
linhas secundarias que podem ser consideradas como sim
ples ramaes. Admittem-se pois claramente dois systemas de
linhas económicas, e parece limitar-se o emprego da via re
duzida a casos muito excepcionaes.
A Áustria não tem construído linhas de via reduzida, excepto a de Lambach a Gmunden com 1,107, na extensão de
27 kilometros, apesar das opiniões favoráveis de alguns ho
mens importantes d’estè paiz. Entre outros, o sr. Daniel P.
Sullivan, n’um relatorio por elle apresentado ao ministro das
obras publicas, aconselhava ao governo a adopção da via re
duzida para todas as novas linhas, e a transformação successiva das linhas já construídas com via larga em linhas estrei
tas.
Na Rússia construiram-se, desde 1870 até hoje, duas li
nhas com via reduzida. 0 governo russo havia nomeado uma
commissão de engenheiros presidida pelo conde Bobrinsky
para estudar o estabelecimento dos caminhos de ferro economicos de via estreita, e com especialidade o do Festiniog em
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Inglaterra, cuja reputação era já grande. Esta commissão foi
favoravel á adopção da via reduzida, mas optou pela largura
noruegueza, e em consequência d’isso o governo imperial or
denou a construcção da linha de Vierhovie a Livny com a lar
gura de 1,067. Posteriormente construiu-se a linha de Novgorod a Telmdowa, mas parece que se não progrediu n’este
systema de construcção.
A Bélgica possue dois caminhos de ferro muito antigos
com a largura de 1,20, o de Anvers a Gand e o do Haut et
Bas Fléun. Estes caminhos não teem o caracter de via redu
zida, porque, nem as difficuldades do terreno aconselharam
a reducção, nem o trafico permitte que ella seja mantida.
Com effeito, pensa-se em transformar estas linhas; e é de
presumir que as do Fléun fossem já alargadas, porque esta
vam encravadas entre as linhas de 1,50 e teem um movimento
enorme de mercadorias. São estas as únicas applicações co
nhecidas d’este systema na Bélgica. Comtudo o governo bel
ga, em 1874, encarregou o sr. Oh. Dumon, inspector geral
de pontes e calçadas, de estudar a questão do estabeleci
mento dos caminhos de ferro economicos na Bélgica, o qual,
n’um relatorio que apresentou, aconselhou a adopção da via
reduzida para as ultimas ramificações da rede geral do paiz.
Em rede tão fechada, como a da Bélgica, comprehende-se que
estas ramificações são de pequena importância.
Em Inglaterra ha um certo numero de linhas de via redu
zida destinadas ao transporte dos minérios do paiz de Galles
para os portos do litoral. Estas linhas foram estabelecidas
pela maior parte com tracção animal, mas teem sido trans
formadas successivamente em consequência do grande des
envolvimento que n’ellas tem tomado o trafico de mercado
rias e passageiros; e ultimamente teem sido construídas no
vas linhas. A sua extensão total é porém muito diminuta, e o
interesse que teem inspirado provém unicamente da largura
excessivamente reduzida; em geral, 0,60.
Na Suissa tem-se feito, de 1872 para cá, algumas conces
sões de caminhos de ferro com via de 1,0. A neceásidade de
altingir grandes alturas e as grandes difficuldades do terreno
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são a causa da adopção d’esta via. As linhas, porém, a que
tem sido applicada, são de pequena importância.
A America adoptou em larga escala o systema de via re
duzida, como a Suécia e Noruega, para estender o mais ra
pidamente possível os braços da civilisação a vastíssimas
regiões inexploradas. Acontece porém, como no primeiro
d’aquelles paizes, desenvolver-se o trafico por tal fórma, que
se torna necessária a transformação successiva das linhas.
O sr. Poutzen, antigo alumno da escola de pontes e calçadas
de França, muito conhecedor dos caminhos de ferro ameri
canos, que visitou, e acerca dos quaes está escrevendo uma
obra muito completa, informou-me de que se está proce
dendo ali ao alargamento de muitas linhas.
Do rápido exame que acabo de fazer parecem resultar duas
consequências geraes:
1. a O systema devia reduzida só tem tido applicações a
paizes inexplorados, com o fim de n’elles activar o commercio e a industria, ou a linhas muito secundarias, ultimas ra
mificações da rede geral.
2. a Está reconhecido que a largura de 1,44 não se oppõe a que se modifiquem as condições technicas de um ca
minho de ferro, de modo a obter uma grande economia de
construcção relativamente ao custo das linhas de primeira
ordem.
Passarei a examinar as condições geraes de construcção e
exploração dos caminhos de ferro de via reduzida, e procu
rarei indagar até que ponto será applicavel á largura normal
das nossas linhas o segundo dos princípios acima enuncia
dos.
Os dados relativos aos caminhos de ferro da Suécia e No
ruega foram extrahidos do relatorio do sr. Dumon.
A obra de mr. Vignes Élude téchnique sur le chemin de
fer du Fesliniog, forneceu-me muitos esclarecimentos sobre
os caminhos de ferro inglezes.
Consultei também a Description raisonnée sur quelques
chemins de fer à voie étroite, de mr. Ledoux, onde encon
trei preciosas indicações sobre a construcção.
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II
Considerações geraes sobre a construcção
Largura da via

Nos caminhos de ferro de via reduzida, construídos até
hoje, existe uma grande variedade de larguras de via. No se
guinte quadro indico os typos principaes adoptados em differentes paizes e a extensão total dos caminhos conhecidos de
cada typo, tanto públicos como industriaes.

Paizes

Larguras
de via

Extensões

Metros

França........................
Allemanha.................

Suécia.........................
Noruega.....................

Italia............................

Rússia........................
Áustria.......................

Inglaterra...................
Suissa..........................
[ Estados Unidos....
índia......... ,................
Canadá.....................

1,00
0,785
0,890
1,219
1,067
0,76
0,90
1,067
1,107
0,60
0,915
1,00
0,915
1,00
1,067

Caminhos

Kilometros

•

80
22
116
134
712
15
12
135
27
102
125
44
3:800
1:246
700

Varias linhas.
Broè’lthal.

Varias linhas.
S. Léon (Sardenha).
Turim a Rivoli.
Varias linhas.
Lambach a Gmunden.

Varias linhas.

Apesar de serem de ha muito conhecidos os resultados da
construcção e exploração de grande parte das linhas comprehendidas no precedente quadro, subsistem as duvidas acerca
da largura de via mais vantajosa.
Nos caminhos de ferro industriaes, para serviço de officinas, ou destinados exclusivamente ao transporte de produ-
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ctos mineraes ou agrícolas, não ha rasão para se não adoptarem larguras de via muito reduzidas. Desde a via de 0,457
dos arsenaes de Chatam e de Woolwich até a de 1,0, ha mar
gem para escolher a largura mais conveniente ás condições
locaes e á natureza do transporte. Em linhas, porém, de in
teresse publico para conducção de passageiros e de merca
dorias de toda a especie, únicas linhas de que nos occuparemos, é indispensável satisfazer a variadas condições de soli
dez, estabilidade e capacidade.
0 sr. Spooner, engenheiro-director do caminho de ferro do
Festiniog, é de opinião que a largura de 0,60 adoptada n’este
caminho é excessivamente diminuta, e que a largura de 0,75
deve satisfazer a todas as condições de uma boa exploração.
Esta largura de 0,75 é também aconselhada pelos srs. Béral e Basire no relatorio que apresentaram ao governo francez,
mas sómente para as linhas estabelecidas sobre as estradas
publicas, pois para as que forem construídas com plataforma
especial indicam como mais conveniente a largura de 1,0.
0 sr.E. Chabrier, engenheiro civil que tem estudado muito
estes assumptos, n’uma conferencia que fez no palacio do Trocadero ácerca dos caminhos de ferro «sur routes», optou
pela via de 0,80, por ser esta a largura minima que na sua
opinião se presta a dar ás carruagens e vagões uma dimen
são transversal sufliciente para as necessidades do trans
porte.
Besulta, com effeito, da experiencia de vários caminhos de
via reduzida, que é permittido dar ao material de quatro rodas
uma largura igual a duas vezes e meia a largura da via, sem in
conveniente algum para a estabilidade. No caminho de ferro
do Festiniog attingiu-se mesmo uma proporção maior, pois
são ali empregadas carruagens de 1,905 de largura que teem
mais de tres vezes a largura da via de 0,60; mas estas car
ruagens necessitam, para serem estáveis, o abaixamento de
masiado do centro de gravidade e a concentração da carga
ao meio do vehiculo por meio de dois bancos longitudinaes
encostados um ao outro; disposições estas que não se podem
tomar como modelos. Com a disposição ordinaria das car
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ruagens de quatro rodas geralmente empregadas, convém não
exceder a proporção de 2,5.
Partindo d’este mesmo principio chegou o sr. Fairlie, o in
cansável propugnador dos caminhos de ferro de via reduzida,
á conclusão de que a largura minima de via, e portanto, no
seu entender, a mais vantajosa em absoluto, é a de 3 pés
inglezes ou 0,915. Esta via corresponde effectivamente a uma
largura de vehiculo de 2,29, sufficiente para todas as neces
sidades. Com a via de 0,80 esta largura seria só de 2,0, que
parece pequena para quatro logares de passageiros, e grande
para tres. É necessário também ter em attenção que os wagões para transporte de gado precisam de uma largura de
2,20 pelo menos. Este transporte é mesmo considerado como
a principal difficuldade dos caminhos de ferro de via muito
reduzida. O sr. Goschler, na sua memória «.Les chemins de
fer nécessaires», apresenta um modelo de vagão-cavallariça,
para via de 0,80, em que o animal fica com a cabeça fóra do
vehiculo. É evidente que uma tal disposição não póde ser adoptada.
Parece-me, portanto, que a via deO,915, ou quando muito
0,90, deve ser considerada um minimo.
A largura de 1,0, proposta pelos engenheiros francezes a
que acima alludi, para caminhos de ferro assentes em leito
proprio, pouco differe da precedente, epermitte dar um pouco
mais de estabilidade aos vehiculos, ou, preferindo-se, maior
capacidade; e torna mais facil a construcção das locomotivas.
Por alguns constructores me foi dito, effectivamente, que con
sideram a largura de 1,0 um minimo sob o ponto de vista de
uma boa disposição dos orgãos das machinas. Mr. Levei, en
genheiro da companhia do norte de França, que tem estudado
muito esta questão, entende também que a via de 1,0 é a mais
conveniente de todas. Esta largura é proximamente a media
entre as de 0,915 e de 1,0G7, cujas applicações em larga es
cala não deixam a menor duvida acerca das suas vantagens
praticas.
A reducção da largura da via nos caminhos de ferro desti
nados ao serviço publico não deve, portanto, ir alem de 1,0
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ou 0,90, quando muito; e n’este limite considero comprehendidos, tanto os caminhos construídos em leito proprio, como
os que forem assentes sobre as estradas publicas.
Não é facil, com effeito, comprehender o motivo da distincção que se tem feito das duas classes precedentes devias ferreas. Os vehiculos não podem deixar de ter a mesma largura
para satisfazerem aos mesmos fins; e em consequência das
fortes rampas que se encontram nas estradas é indispensável
que as locomotivas possuam uma força de tracção muito ele
vada, incompatível com a largura de via muito reduzida. In
sistirei sobre este ponto quando tratar dos motores.
Raio das curvas

Sabe-se que uma das maiores vantagens attribuidas á via
reduzida é a sua flexibilidade. Quanto menores forem os raios
das curvas, menor será a despeza de construcção. Indague
mos portanto quaes são os limites inferiores admissíveis dos
raios das curvas na via de 1,0.
Apresento em seguida os raios minimos adoptados em al
guns caminhos de ferro de via de 1,0 ou proximamente.

Caminhos

Commmentry a Montluçon
Burelles a Tavaux.................
Mondalazac............................
Noruega....................................
Lausanne a Écbalens..........
Winkeln a Appenzell..........
Ergastiria (Grécia)..............

Largura
da via

Raios
minimos

1,00
1,00
1,10
1,067
1,00
1,00
1,00

90
30
40
188
60
90
60

Observações

Excepcional.
Excepcional.

Excepcional.

O caminho de ferro de Burelles a Tavaux é um caminho in
dustrial assente sobre uma estrada publica e destinado uni
camente ao transporte de beterrabas.
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No caminho de Mondalazac, pertencente á companhia de
Orleans, e applicado também exclusivamente ao transporte de
minérios, só ha uma curva de 40 á saída da estação de Mon
dalazac; as outras são de 60 e 75.
A linha de Lausanne a Echalens è um bom modelo de linha
economica para serviço publico. Está assente na estrada de
Lausanne a Yverdon, e tem uma unica curva de 60 n’uma ex
tensão de 65 metros. Os raios das outras curvas são todos su
periores a 100. A velocidade effectiva dos comboios ordinários .
é de 25 kiiometros por hora.
Finalmente o caminho de ferro de Ergastiria, na Grécia,
descripto por Mr. Ledoux e por elle construído, serve para o
transporte das escorias de antigas fundições de chumbo argentifero que são tratadas novamente nas officinas de Ergas
tiria. Apesar das curvas de 60, a velocidade dos comboios
attinge nas descidas 20 kiiometros por hora.
Estes exemplos mostram-nos que, posto se tenham empre
gado algumas vezes e excepcionalmente raios de 30 a 90 me
tros, convém não descer d’este ultimo limite quando se pre
tender um serviço de passageiros em boas condições de ve
locidade.
Os srs. Béral e Basire estabeleceram o minimo de 80 me
tros em via corrente e excepcionalmente de 60. Convém, po
rém, advertir que estes engenheiros limitam o emprego da
via reduzida a linhas de pequena importância.
Mr. Levei, n'um estudo muito completo que fez para um
caminho de ferro de via de 1,0 entre Anvin e Calais, na exten
são de 95 kiiometros, empregou raios de 100 e 120 unica
mente junto ás estações. Todos os outros são superiores a 120
e em geral de 150.
Se recorrermos a considerações theoricas veremos inteira
mente justificado o limite minimo que a pratica tem determi
nado.
As resistências devidas ás curvas são de duas especies:
1 .a O attricto das rodas sobre os carris proveniente da maior
extensão do carril exterior, da fixidez das rodas, do parallelismo dos eixos e da distancia entre elles.
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2.a 0 attricto causado pela pressão lateral dos rebordos das
rodas sobre os carris.
A primeira resistência é expressa pela formula
= 1000 fVe' + d'
R

demonstrada por mr. Ledoux, na qual e representa a semilargura da via de eixo a eixo dos carris, d metade do afasta
mento dos eixos, R o raio da curva e /==| o coefficiente de
attricto.
A segunda não pôde ser calculada analyticamente; mostrou
porém mr. Ledoux, servindo-se para isso do quadro de resis
tências adâicionaes adoptado pela companhia do sul e con
firmado por varias experiencias, que esta resistência é inver
samente proporcional aos raios das curvas e directamente ao
comprimento dos comboios. Designando por L este compri
mento, podemos exprimir esta relação, segundo as deducções
de mr. Ledoux, para a via de 1,50, pela formula
r2 = l,43|

A largura da via influe necessariamente n’esta relação.
Mr. Goschler demonstra no seu livro já citado que, para pres
sões iguaes, são as resistências proporcionaes ás raizes qua
dradas das larguras de via. N’esta hypothese portanto seria
necessário multiplicar a expressão precedente pela relação
Mas como a egualdade de pressões não póde ser admittida sem reserva em linhas percorridas por locomotivas de
peso muito diverso, e com desiguaes afastamentos de eixos,
é preferível conservar a formula como acima apresentei.
A addição das duas expressões precedentes, ou n -j-ra,
representa a resistência total por tonelada, devida ás cur
vas.
Mr. Ledoux applicou estes princípios ao calculo das resis
tências na via de 1,0, tomando para e e d os valores respectivos na linha de Ergasliria, qtfe são

<6

e=0,525
d = 0,725 para os vagões
d=l, 10 para as machinas

e

Os resultados obtidos, com differentes raios de curvas e
para dois comprimentos de comboio, são os que constam da
seguinte tabella.

i

Comboios

Composição

Resistências para raios de

Ex
tensão

14 vehiculos 40,0
7vehiculos 73,0

60

70

80

90

100

120

140

150

200

3,7
4,8

3,1
4,1

2,7
3,6

2,3
3?í

2,2
2,8

1,8
2,4

1,6
2,0

1,4
1,9

1,1
1,4

Vejamos, soccorrendo-nos ás formulas precedentes, qual
é a resistência nas curvas de 250 metros de raio da nossa li
nha do Douro, em condições usuaes de extensão de com
boios e de velocidades, e com o material actualmente em
pregado.
As machinas mixtas Beyer Peackoc, com 3,40 de afasta
mento entre os eixos extremos, tiram comboios com o numero
máximo de treze vehiculos, ou 104 metros de extensão, á ve
locidade de 30 kilometros por hora. As carruagens e vagões
teem 3,02 de afastamento de eixos.
Para simplificar, e attendendo a que estas machinas são mu
nidas no eixo da frente da disposição denominada dos planos
inclinados, que lhes facilita a passagem nas curvas, supporei
que o afastamento de eixos é o mesmo para todo o comboio.
Teremos pois
e = 0,865
d = l, 51
L= 118

dando ã machina 14 metros de extensão.
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A resistência devida á velocidade é dada pela fracção 0,05 V,
segundo a formula de mr. Vuillemin.
Achamos assim para 11—250,

n=^=l,16
r2 = ^ = 0,68

0,05 V=l,50

A resistência total será pois

n 4-r2 + 0,05 F=3,34
Na realidade a resistência deve ser um pouco superior a
esta quantidade, porque a passagem das machinas mixtas nas
curvas de 250 alarga muito a linha, tendo sido necessário em
pregar n’estas curvas travessas de carvalho exclusivamente e
substituir as escapulas por parafusos. Todavia, como estas
condições não são muito para imitar, considerarei a resistên
cia acima como um limite superior que não convém ultrapas
sar.
Em caminhos de ferro secundários é sufliciente a velocidade
de 20 kilometros. Deduzindo pois ao valor precedente a parte
correspondente a esta velocidade, ou 1,0, obteremos para o
valor da resistência nas curvas, admissível na via de 1,00, o
numero 2,34. Ora, na tabella precedente, este numero cor
responde proximamente ao raio de 120 metros no comboio
de 73 metros de extensão, e ao de 90 no de 40 metros.
Parece-me pois que as curvas de 120 e 90 na via de 1,0,
são perfeitamente comparáveis ás de 250 nas nossas linhas de
1,G7, dadas as condições respectivas de material, velocidade
e extensão de comboios que nos serviram de base.
Indaguemos agora, inversamente, qual é o raio de curva na
via de 1,67 que occasiona uma resistência egual á da curva de
120 na via reduzida, para o mesmo comprimento de comboio
e para a mesma velocidade, na hypothese de se empregarem
2
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machinas especiaes que se inscrevam nas curvas com a mesma
facilidade que o restante material; isto é, supponhamos
d = l,5i
L==

73

e

n 4 fj = 2,34

Teremos

n + n = 290 +104

e portanto

B=|^=168

Quer dizer: adoptandoum typo de locomotiva appropriado
ás curvas de pequeno raio, limitando a velocidade n’essas cur
vas a 20 kilometros por hora, 'e não empregando comboios
de extensão superior a 73 metros, poder-se-ha baixar a 168
metros os raios das curvas n’uma linha de 1,67 de largura,
sem que as condições de tracção fiquem mais aggravadas do
que as de uma via de 1,0 com curvas de 120, ou de que nas
curvas de 250 das nossas linhas actuaes com as locomotivas
ahi empregadas, comboios extensos e velocidade de 30 kilo
metros.
Em geral, a resistência n’uma curva de raio 7?, compri
mento de comboio L e velocidade 7, nas nossas linhas de
1,67, e com o material actual, é representada pela expressão

290+1't3£ 4- 0,05 7
A condição para que nunca seja excedida a resistência li
mite é, pois,
^±-1^4-0,05 7=3,34

donde

290 4-1,43 £, = 71(3,34 —0,05 7)

Se a importância do trafico exigir, por exemplo, comboios
de 100 metros e uma velocidade ininima de 24 kilometros, o
limite inferior do raio das curvas será
71 = ^ = 204
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0 raio equivalente na via do 1,0 seria n’este caso

n,_ 180 4-1,43 L
n
2,14

suppondo que na tabella de mr. Ledoux é
Não se podem, pois, fixar em absoluto os limites dos raios
das curvas nas duas-vias que temos considerado. Estes limi
tes dependem evidentemente da importância do trafico e das
condições do perfil da linha.
No caminho de ferro de Ergasliria, por exemplo, com ram
pas de 35 millimetros, não era possível empregar comboios
de extensão superior a 73 metros, apesar das machinas terem
23 toneladas de peso adherente máximo; e deve notar-se que
este comboio só é empregado dividido, á subida, com uma
velocidade de lOkilometros. Mas estas condições estão appropriadas á importância e natureza do trafico ; e em taes casos
são perfeitamente admissíveis as curvas de 90, e mesmo excepcionalmente de menor raio.
N’uma linha porém destinada ao serviço de passageiros e
extensa, onde seja necessário empregar velocidades de 20 a
25 kilometros por hora e comboios de 70 a 100 metros de
extensão, devem os raios das curvas subir a 120 ou 150 na
via de 1,00, e a 170 ou 200 na de 1,67, para que as resistên
cias não excedam os limites que a experiencia nos tem im
posto.
Nas curvas de pequeno raio, tanto na via de 1,0 como na
de 1,67, é conveniente adoptar disposições que diminuam as
resistências, e facilitem, portanto, a passagem dos vehiculos.
O traçado parabólico das curvas, ou, pelo menos, a sua li
gação com os alinhamentos por meio de parabolas, é um dos
meios mais eflicazes e que deve ser prescripto nas instrucções
do serviço da via. É a elle que se attribue a facilidade com que
as machinas do Fesliniog se inscrevem nas curvas de 35 me
tros de raio que ha n’este caminho. Mr. Ledoux apresenta o
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traçado d’estas ligações para curvas de diíTerentes raios na
linha de Ergastiria.
No caminho de ferro do Uettiberg(Suissa), com via de 1,44
e curvas de 135 metros de raio, circulam facilmente locomo
tivas de tres eixos conjugados mediante a injecção de um jacto
de agua sobre os carris. Este meio é também empregado no
central-suisso, com a differença de que a injecção é ahi feita
sobre o rebordo das rodas dianteiras da locomotiva.
Rampas

A questão do limite superior das rampas não é susceptivel
de uma solução pratica invariável. De facto as rampas teem
uma influencia capital nas despezas de tracção, e em geral
também nas de construcção. O augmento das rampas póde
dar logar a uma grande economia na construcção, mas aggrava
necessariamente muito o custo da tracção, o qual é evidente
mente proporcional ao trafico da linha. Comprehende-se, por
tanto, que umas vezes prepondere a economia de construc
ção, e outras vezes a aggravação das despezas de transporte,
conforme a importância do trafico.
Para avaliar devidamente a influencia das rampas na trac
ção, determinei as cargas que uma locomotiva póde tirar em
rampas de 15 a 50 millimetros, á velocidade de 15 kilometros
por hora.
Sendo P o peso do comboio, tc o da locomotiva, r a resis
tência em horisontal e em curva por tonelada de peso bruto,
i a inclinação da rampa em millimetros e f o coefficiente de
attricto, temos a igualdade
(P4-k) (r-|-í) = lOOO/rc

d’onde

£=‘-^—1,0
7T

r “T 1

’

Farei
e i—15, 20, 25,... 50. A resistência r com
põe-se das seguintes parcellas:
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L1 —2,30 4-0,5 V=........................................
2.a— | para attender ás resistências do motor.........
3? — Resistência da curva...........................................
Total.......................

ou

3,050
0,508
2,400
5,958

r — 6,00
Substituindo as letras pelos seus valores na expressão de
encontro:

i

TF

15
20
25
30
35
40
45
50

5,80
4,50
3,61
2,97
2.49
2,10
1,80
1,55

Estes numeros mostram bem a importância das rampas na
questão dos transportes. A adopção de rampas de 15 ou de
30 póde fazer variar do simples ao dobro as despezas de tracção. Suppondo, por exemplo, que o custo d’ella em rampas
de 15 é de 3 réis por tonelada e por kilometro, o excesso de
despeza nas rampas de 30 poderá ser também de 3 réis. Se a
tonelagem bruta por anno e por kilometro de linha egualasse
200:000 toneladas kilometricas, como acontece no caminho de
ferro de Festiniog, o excesso de despeza annual seria de réis
600)5000 e corresponderia a um capital de 9:0005000 réis
pelo menos. Seria, pois, necessário que a economia da construcção attingisse n’este caso uma cifra superior a 9:0005000
réis por kilometro, para que o augmento das rampas fosse
justificado. Mas se a tonelagem elementar não exceder 80:000
unidades, e é este o caso da linha do Porto á Povoa e Famalicão, bastará que a economia de construcção seja 2/t> da pre
cedente, ou 3:6005000 réis por kilometro.
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Foram considerações d’esta ordem as que levaram a com
panhia de Orleans a preferir na secção de Murat a Aurillac
(Grand-Central) um traçado com rampas de 30 ao que primi
tivamente havia sido estudado com rampas de 46, e que cus
tava mais 24.000:000 francos.
A questão porém não é, em gerai, tão simples como acabo
de a apresentar e exige que em cada caso particular se faça
um estudo comparado entre os traçados admissíveis, se se
quizer chegar a um conhecimento rigoroso da rampa mais van
tajosa.
Como vimos, a carga transportada diminue rapidamente
com a inclinação. Não é porém só a consideração da carga
que deve influir na escolha da rampa. Outras condições ha
para attender, como a deterioração dos carris e a patinhagem
das rodas das locomotivas. Convém, portanto, saber qual é o
limite pratico superior das rampas.
Os srs. Béral e Basire estabeleceram o máximo de 25 millimetros, admiltindo porém o emprego de rampas mais for
tes em circumstancias excepcionaes.
É da mesma opinião o sr. Nordling, engenheiro cuja auctoridade em caminhos de ferro não póde ser contestada.
Na extensa rede dos caminhos de ferro de via reduzida de
Suécia e Noruega, nas linhas de North-Wales, em Inglaterra,
na de Broelthal na Prussia, e em muitas outras, foi adoptado
o máximo de 25.
Alguns exemplos ha de rampas de 30 e 35, como Lagny a
Mortcerf, Lambach a Gmunden, Winkeln a Appenzell, e Ergastiria; mas procura-se sempre dispol-as de modo que não
prejudiquem muito a traeção. Assim em Ergastiria no sentido
do movimento não se excedeu 26 millimetros.
Mais raros são ainda os exemplos de rampas superiores a
35, e n’esses observa-se que, ou a rampa maxima tem pe
quena extensão, ou a maior parte dos transportes se fará no
sentido descendente, ou ainda o principal movimento é de
passageiros, como na bem conhecida linha de Eughien a Mont •
morency. Está no primeiro caso o caminho de Lausanne a
Echalens com uma rampa de 40 em 600 melros de extensão;
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no segundo caso estão as linhas de Mondalazac, Kaltbat a
Scheideg e Burelles a Tavaux. Esta ultima tem as mais for
tes rampas conhecidas para locomotivas ordinárias, 75 millimetros; convém porém advertir que durante grande parte do
anno está o transito suspenso sobre a linha por não poderem
marchar as locomotivas.
No caminho de ferro do Uettiberg, que tem egualmente ram
pas de 70, fizeram-se experiencias para determinar a patinhagem das rodas. A differença entre o desenvolvimento total das
rodas para um numero de voltas accusado por um contador
e a extensão percorrida sobre òs carris accusou uma patinhagem muito importante.
Na Suissa admittem os cadernos de encargos o máximo de
50 millimetros em virtude da accidentação do terreno; mas,
para compensar as grandes despezas que d’ahi resultam, es
tabeleceu-se um systema de tarifas proporcionaes ás rampas,
de que terei occasião de fallar.
No nosso paiz não será necessário, em geral, attingir um
máximo tão elevado; e parece-me que se póde adoptar 25
millimetros ou, quando muito, 30 em caminhos públicos com
serviço de passageiros e mercadorias, onde as velocidades não
devem nunca baixar de 15 kilometros por hora.
Circumstancias haverá porém em que a adopção de rampas
mais fortes não terá tão grandes inconvenientes; como, por
exemplo, o caso de uma circulação exclusivamente de passa
geiros, ou ainda de mercadorias, mas pouco acti va, e feita prin
cipalmente no sentido descendente. E diremos pouco activa,
porque o transporte do material vasio não póde deixar de ser
tomado em consideração quando a tonelagem é muito impor
tante; assim no Festiniog o peso d’este material vasio attinge
80:000 toneladas. O limite de 50 millimetros não deve, po
rém, nunca ser excedido.
Plataforma

Indiquei no seguinte quadro a largura da plataforma e do
ballasto, bem como a espessura d’este, em differentes linhas
de 0,90 a 1,10.
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Bailasto
Caminhos

Lagny a Mortcerf..
Lausanne a Echalens
Noruega.....................
Turin a Rivoli..........
Winkeln a Appenzell
Ergastiria...................

Via

1,00
1,00
1,067
0’90
1,00
1,00

Platafor
ma

3,70
3,00
3,80
3,20
3,45
4,00

Banqueta
Largura

Espessura

2,00
2,00
2,44
2,00
2,40
2,00

0,40
0,30
0,50
0,40
0,25
0,30

0,25
0,20
0 18
0,20
0,15
0,55

0 ballasto geralmente empregado n’estas linhas é a pe
dra britada, e por isso existem nas plataformas de 3,00 e
3,20 banquetas. que desappareceriam com o ballasto ordiná
rio.
Os srs. Béral e Basire recommendam a suppressão das ban
quetas. Esta economia parece-me excessiva. A banqueta é in
dispensável nas trincheiras para conter o excesso de ballasto
proveniente do alteamento do carril exterior nas curvas e das
desnivelações da plataforma. Em aterro deve a banqueta ser
maior, para evitar que um pequeno desmoronamento do ta
lude do aterro vá arrastar o ballasto.
No projecto de Anvin a Galais adoptou o sr. Levei uma
largura de 3,30 para a plataforma em escavação e de 3,70
em aterro. A largura do ballasto é de 2,0, e a espessura de
0,30; de modo que as banquetas são de 0,20 em trincheira
e 0,40 em aterro. As travessas foram projectadas com
1,60.
O comprimento da travessa desempenha um papel impor
tante na estabilidade da via; ha pois toda a vantagem em augmental-o o mais possivel. Travessas de 1,80, excedendo a
largura da via 0,40 para cada lado, são muito preferíveis ás
de 1,60. A largura do balasto deve ser em tal caso de 2,20.
Para conservar as banquetas de 0,20 e 0,40 será pois ne
cessário dar á plataforma 3,50 em trincheira e 3,90 em
aterro.
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Via

0 systema de via geralmente empregado, tanto na Europa
como na America, nos caminhos de ferro de via reduzida, é
o systema Vignole. Em Inglaterra, porém, emprega-se ainda
de preferencia o antigo systema de via sobre coxins, e pode
dizer-se que os resultados obtidos não deixam a menor du
vida a este respeito.
No caminho de ferro do Festiniog, por exemplo, de 0,60 de
largura, onde a via é de coxins, e onde ha curvas variando
entre 35 e 160 metros, a velocidade ordinaria dos comboios
carregados na descida é de 32 kilometros por hora. Veloci
dades de 48 e 56 kilometros são ali muito frequentes, e
já se chegou a 67,5.
É certo que este resultado é obtido á custa de grande despeza de conservação, mas é certo também que não existe ca
minho de ferro algum de via reduzida com carris Vignole, e
com tão pequenos raios de curvas, onde se realisem taes ve
locidades, e pódc dizer-se mesmo que isso é impossível.
0 sr. Contamin, distincto professor da escola central de Pa
ris, e engenheiro da companhia do norte, asseverou-me que
nas linhas secundarias da companhia, com curvas de 500 me
tros, com travessas de carvalho e com a fixação dos carris por
meio de parafusos, era impossível obstar ao desvio lateral
dos carris.
Havia-se já augmentado o diâmetro dos parafusos de 18
millimetros a 21 e ultimamente a 23, mas nada se tinha con
seguido, e pensa-se em adoptar um carril especial mais baixo.
O coxim reparte a pressão das rodas por uma maior su
perfície da travessa, e concorre também pelo seu peso para
dar estabilidade á via.
O caminho de ferro do Festiniog póde ser tomado como mo
delo pelo que respeita á via. O carril é symetrico e pesa 24
kilogrammas por metro corrente. Os coxins sobre que repou
sa teem 0,25X0,11 de base. As eclisses de 0,33 de compri
mento, com quatro parafusos, abraçam o carril pela parte in
ferior. As travessas intermédias estão afastadas 0,915 e teem
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uma secção transversal de 0,229x0,114; as de junta teem
0,254x0,127, e distam uma da outra 0,61; são todas de
pinho larix e teem um comprimento de 1,312. A junta é em
falso, e está consolidada por meio de duas travessas, que se
collocam longitudinalmente debaixo das duas de junta e que
são pregadas a estas formando um caixilho rigido.
Apesar da reconhecida vantagem da via de coxins, não pa
rece, por emquanto, que venha a ser adoptada geralmente,
porque é cara. De mais, as velocidades do Festiniog não são
necessárias na maior parte dos casos, porque o trafico raras
vezes attingirá as proporções a que tem chegado n’este cami
nho excepcional.
Vejamos pois quaes são as disposições geralmente adopladas na via Vignole.
O seguinte quadro mostra o peso dos carris e o espaça
mento das travessas em algumas linhas de differentes largu
ras.

Espaçamento
das travessas
Caminhos

Vias
De junta

Lagni a Mortcerf...
Burelles a Tavaux..
Cessons-Trébiau...
Lausanne a Echalens
Katbat a Scheideg..
Hjo a Stenstorp....
Uddevalla a Bõraas
TNoruega.....................
Ergastiria.................

1,00
1,00
0,766
1,00
1,00
0,89
1,219
1,067
1,00

-'

0,60
—
-

—

0,60

Intermé
dias

0,86
0,86
0,555
1,16
0,85
0,74
0,90
0,74
0,72

Peso
dos carris Qualidade

17,0
13,0
12,0
28,9
20,0
11,6
24,5
20,5
20’3

Ferro.
Ferro.
Aço.
Ferro.
Aço.
Ferro.
Ferro.
Ferro.
Aço.

Na linha de Cessons a Trébiau havia-se estabelecido um
espaçamento de travessas de 0,714, que foi necessário baixar
posteriormente a 0,555. As machinas ali empregadas são de
quatro rodas e pesam 8 toneladas, ou 2 por cada roda. Com

27

o espaçamento de 0,714 trabalhava o carril a 10,42 nas jun
tas; reduzindo-o a 0,555 fez-se descer este trabalho a 7,30.
Esta simples observação mostra que em geral é inconve
niente adoptar carris muito ligeiros. As machinas empregadas
na maxima parte dos caminhos de alguma importância não
pesam menos de 6 a 8 toneladas por cada eixo, e portanto o
carril precisa de um peso muito superior ao da linha de Trébian.
O carril de Ergastiria, por exemplo, de aço, com 20,30 de
peso, trabalha a 7,87 na junt£ sob uma carga de 3:920 kilogrammas. Parece-nos portanto que o carril de aço de 20 kilogrammas convirá geralmente com o espaçamento de 0,72
entre as travessas.
Se o preço das travessas for elevado, poderá convir o em
prego de carris mais pesados, a íim de augmentar o espaça
mento.
Os srs. Béral e Basire recommendam o peso de 22 a 25
para carris de ferro e 18 a 20 para carris de aço, com espa
çamento de 0,85 a 0,90. Tiveram porém o cuidado de esta
belecer o peso máximo das locomotivas, que, no seu enten
der, não deve exceder por cada eixo o peso dos vagões car
regados. Esta condição, aliás muito racional, e que tem per
feita applicação aos caminhos secundários de via larga, cujos
vagões carregados pesam 6 a 7,5 toneladas por cada eixo,
não poderá em geral ser satisfeita nos caminhos de via redu
zida de alguma importância, porque, pesando os vagões carragados, quando muito, 9 toneladas ou 4,5 por eixo, e não po
dendo as locomotivas ter mais de tres eixos conjugados, se
guir-se-ia que não se poderiam empregar machinas de peso
superior a 13,5 toneladas, o que é inadmissível.
Na linha da Povoa empregaram-se carris de ferro de 20 kilogrammas e carris de aço de 17 com um espaçamento de
travessas de 0,80. Para locomotivas que pesam 7 toneladas
por cada eixo, parecem-me estes carris um pouco fracos. No
emtanto deve-se também ter em vista a importância do tra
fico; uma circulação muito activa precisa de carris mais for
tes dó que outra menos importante.
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Os dados seguintes são extrahidos da obra já citada de mr.
Krantz.
Cargas maximas para afastamentos de travessas de

Peso
dos carris

Ferro

23..............
22..............
20..............
18..............
15..............

0,85

l,o

6:950
5:740
4:980
4:250
3:230-

0,75

Aço

Ferro

Aço

Ferro

Aço

8:550
7:060
6:130
5:230
3:970

8:120
6:700
5:820
5:000
3:800

10:000
8:260
7:170
6:120
4:640

9:260
7:650
6:500
5:680
4:300

11:400
9:410
8:170
6:970
5:290

O trabalho do ferro é supposto a 6,5 e o do aço a 8 kilogrammas.
Mr. Levei, no projecto da linha de Anvin a Calais, adoptou
um typo de carril de aço de 20 kilogrammas que me parece
perfeitamente estudado, com 0,10 de altura e 0,088 de base.

Escala do 0,5
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Mr. Ledoux estudou um outro typo do mesmo peso, de 0,098
de altura e 0,075 de base, que é evidentemente peior. Nas
curvas de pequeno raio não podem convir os carris altos; ora
no typo Ledoux a relação da altura para a semi-largura da
base é 2,61, superior á do carril do norte de França, que é
de 2,38, e que mr. Contamin acha exagerada nas linhas se
cundarias. No carril Levei esta relação é 2,27.
Não terminarei sem mencionar o systema de via inteira
mente metallicade Serres & Battig, que parece ter resolvido
definitivamente o problema da. suppressão das travessas de
madeira.
Este systema, que os inventores apresentaram na exposição
universal, consiste em dois carris longrinas formados cada um
de tres peças: o carril propriamente dito, de simples cabeça,
e duas longrinas de ferro laminado em fôrma de U aberto de
modo que os dois lados do U são perpendiculares um ao outro.
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Comprehende-se que a pressão das rodas faz apertar as
longrinas contra a alma do carril; para as manter, porém,
sempre na sua posição e impedir que se afastem uma da ou
tra, são atravessadas por uma pequena peça de ferro lamina
do em fórma de T múltiplo, verdadeiro taco, que as abraça
pela parte superior. Estes tacos são prolongados de distancia
em distancia para ligar entre si os dois carris-longrinas. O
movimento longitudinal é impedido por meio de uma peque
na cavilha que atravessa as duas longrinas, munidas para isso
de furos ellipticos.
Como se vê, o systema é da maior simplicidade e de uma
grande facilidade de assentamento e de reparações. O peso
para a via de 1,0 de largura é de 50 a 60 kilogrammas por
metro corrente; isto é, pouco mais do peso dos carris actualmente empregados. Póde pois dizer-se que este systema economisa as travessas, quando comparado com o systema actual;
e pelo que respeita ás despezas de conservação calcula-se que
a economia é de 30 porcento sobre as de uma linha com tra
vessas de carvalho, e portanto muito superior quando as tra
vessas forem de pinho.
0 systema Serres & Battig está em ensaios ha já tres annos
em França, na Áustria, na Hungria, na Bélgica, na Hollanda e
no Brazil, e tem dado até agora os melhores resultados. Pa
recia-me por isso de toda a conveniência um ensaio nas nos
sas linhas, onde as travessas são em geral de má qualidade.
Obras de arte

Nos cadernos de encargos francezes para caminhos de ferro
de via de 1,0, estabelece-se que a abertura das passagens su
periores, ou dos tunneis, entre os encontros, deve ser pelo
( menos de 3,50, e que a altura medida acima do carril não
deve ser inferior a 4,0.
Estas dimensões dependem evidentemente do material que
se adoptar, ou antes do gdbarit de carga; parecem porém géralmente acceitaveis as prescripções precedentes. A largura
das pontes e viaductos entre testas póde ser reduzida egualmente a 3,50.
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Quanto ao numero e typo das obras de arte não ha para os
caminhos de via estreita preceitos que não sejam communs
aos de via larga, dimensões reduzidas quanto o permittir o
estudo minucioso de cada obra, e abandono do emprego da
cantaria em larga escala, como se tem feito em todos os paizes onde abunda a pedra.
As obras de arte do caminho de ferro de cintura em Paris
são um exemplo frisante da necessidade que hoje se sente por
toda a parte de reduzir o mais possível as despezas de construcção. Ali a cantaria está limitada ao strictamente indispen
sável para proteger as arestas vivas, os paramentos das obras
são de alvenaria ordinaria de meulière disposta em mosaico,
não ha molduras, nem ornamentação.
Convém egualmente muito não abusar do systema dos typos. Em um paiz accidentado cada obra precisa de um projecto especial. A construcção da rede do Grand-Central, em
França, por mr. Nordling, mostra bem que partido se póde ti
rar do estudo detalhado de cada obra para a adaptar ás con
dições locaes.
As passagens de nivel são empregadas em geral com gran
de liberalidade para evitar os desvios de caminhos, por vezes
muito despendiosos. Os guardas, porém, são muito raros, e
em alguns caminhos foram supprimidos. No caminho de fer
ro de Lausanne a Echalens, por exemplo, ha nas passagens
de nivel pequenos discos que indicam ao machinista o mo
mento de apitar, e que substituem, portanto, os guarda-bar
reiras.
Estações

Os srs. Béral e Basire estabeleceram certos princípios so
bre a construcção das estações, que me parecem o non plus
ultra da economia. Os edifícios das estações só devem comprehender uma unica sala de espera, o escriptorio e a habi
tação do chefe. São supprimidas asmarquezas eos passeios.
Os caes de mercadorias serão construídos quando o trafico o
exigir. Os signaes a distancia são também supprimidos. As
vias de resguardo e accessorios das estações não devem ex
ceder 10 por cento da extensão total de via principal.
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Estas prescripções estão realisadas em algumas linhas se
cundarias de largura normal utlimamente construídas em
França, d’entre as quaes citarei a de Achiet a Marcoing, que
tive occasião de visitar. Nas estações d’esta linha está o caes
coberto fazendo corpo com o edifício de passageiros, de
modo que a linha de caes corre ao longo d’este edifício a
pequena distancia d’elle. Entre esta linha e a principal ha
uma entrevia de 4 a 5 metros de largura, onde existe um
passeio de terra levantado de 0,30 ou 0,40 sobre o nível
do ballasto e que serve para a subida ou descida dos pas
sageiros.
0 aspecto d’estas estações é demasiado pobre. 0 passeio
para os passageiros é indispensável, e o seu logar mais proprio é em frente do edifício. A juncção dó caes de mercado
rias ao edifício dos passageiros não apresenta taes vantagens
que compensem os inconvenientes da falta de um passeio em
frente da estação.
A disposição geral das estações do Minho parece-me, por
tanto, muito preferível. É necessário porém reduzir as dimen
sões dos caes e a distancia entre agulhas, de accordo com o
trafico e a extensão dos comboios. A entrevia também pôde
ser reduzida a 2,50, atlendendo a que, sendo de 3,50 a aber
tura das obras superiores, fica o carril a 1,25 do encontro, e
não ha rasão para fazer a entrevia maior que o dobro d’esta
distancia.
A suppressão dos signaes a distancia não deve ser tomada
como regra absoluta. Quando uma estação ficar encoberta por
curvas muito apertadas, em trincheira, é indispensável o em
prego de discos.
Quando a linha for de pequena extensão, e a exploração
feita em navelte, poder-se-lia fazer a economia da suppressão
do telegrapho. As placas giratórias especiaes para machinas
também podem ser supprimidas nas linhas curtas de peque
na velocidade.
Nas estações de entroncamento com uma linha de via larga
adoptam-se varias disposições para facilitar a baldeação das
mercadorias.
3
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Em França a disposição geralmente adoptada consiste em
intercalar na via larga os dois carris de via estreita de modo
que os vagões d’esta possam ir aos caes da outra largar ou
tomar as mercadorias, e vice-versa. A estação de Anvin no
projecto a que me tenho referido deveria ser disposta segun
do este systema.
Para facilitar a baldeação do carvão, tinha mr. Levei projectado para a mesma linha de Anvin a Calais umas caixas
moveis de ferro, de 2,0 de comprimento, 1,25 de largura e
1,32 de altura, com capacidade para 2:500 kilogrammas de
carvão. Um vagão do norte podia receber quatro d’estas cai
xas. A manobra fazia-se com um guindaste collocado no caes
de baldeação.
Em Allemanha pensa-se em adoptar, se é que não está já
adoptado, um systema similhante com caixas rolantes. Um
vagão de via larga deverá conter duas caixas. Dispor-se-hão
os carris da via estreita perpendicularmente aos da via larga
e com o desnível necessário para que os fundos dos vagões
fiquem á mesma altura. Dois homens bastam para fazer ro
dar as caixas de um para outro vagão por meio de uma
ponte provisória que se colloca sobre elles.
O caminho de ferro do Festiniog possue disposições muito
engenhosas e muito completas para baldear as mercadorias
na estação de Myníford-Junction, onde entronca com a linha
de Cambrian.
Esta estação está dividida em tres partes destinadas, uma
ás ardósias transportadas pelo Festiniog, outra ao carvão tra
zido pelo Cambrian, e finalmente a terceira ás mercadorias
communs ás duas linhas.
Na primeira estão as linhas do Festiniog mais elevadas do
que as do Cambrian, de modo que os rebordos dos vagões
ficam ao mesmo nivel em ambas as linhas.
Na segunda está a via do Cambrian elevada 2,70 ou 3,00
acima da outra. Os vagões são trazidos a uma placa giratória
que póde voltar em torno de um eixo horisontal de modo a
inclinar o vagão sobre uma caleira de folha de ferro, que des
peja o carvão nos vagões do Festiniog collocados na linha in
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ferior. Dois homens são sufficientes para este serviço. Um va
gão do Cambrian enche dois vagões pequenos.
A terceira parte da estação consiste em um caes coberto,
situado entre duas linhas dispostas a differentes niveis, de
modo que os fundos dos vagões fiquem á altura da platafor
ma do caes. As mercadorias são transportadas de um para o
outro vagão por meio de carros tricycles ou por meio de um
guindaste fixo, de rotação, collocado sobre o caes.
Como se vê, a estação de Mynflbrd-Junclion está munida dos
apparelhos necessários para eífectuar rapida e economica
mente a baldeação de uma quantidade enorme de toneladas
de mercadorias; 174:000 por anno. Estas disposições são
bons modelos a imitar.

III

Condições geraes do material circulante,
e despezas kilometricas de eonstrucção
Material de transporte

Encontra-se grande variedade de typos de material circu
lante de transporte nos caminhos de ferro de via reduzida,
principalmente nas carruagens de passageiros.
Os typos conhecidos de carruagens podem ser classifica
dos do seguinte modo:
Corredores aos lados
Carruagens de quatro rodas.. Corredor ao centro
Compartimentos transversaes
„
,
.
,
(Corredor ao centro
Carruagens de seis rodas.... < _
(Compartimentos transversaes
Carruagens de oito rodas.... |Compartimentos transversaes
Os compartimentos transversaes são geralmente preferi
dos, principalmente quando as distancias a percorrer são
grandes. Nos pequenos percursos são admissíveis as carrua
gens com corredor ao centro, que são mais commodas para
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o serviço, mas mais pesadas. Entre as primeiras citarei as
mixtas da linha de Lagny a Mortcerf, com 2,32 de largura e 24
logares, ou 4 por bancada. Das segundas só conheço as da li
nha do Porto á Povoa com bancos longitudinaes, e a exposta
em Paris pela casa Chevalier com destino aos caminhos de
ferro brazileiros. Esta carruagem pesava 300 kilogrammas por
cada logar e não é por isso modelo a seguir.
O quadro que se segue contém as dimensões e os pesos de
um certo numero de carruagens de cada typo empregadas em
alguns caminhos de ferro.
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No caminho de ferro da Povoa empregam-se carruagens de
typo americano as quaes pesam:
As de l.a classe......................................
As mixtas...............................................
As de 2.a classe.............................. 128 a

200 kilogrammas.
180
»
143
»

As carruagens mixtas, typo Fairlie, para os caminhos de
ferro da Nova Zelandia (via de 1,06), pesam 143 a 163 kilo
grammas por cada logar, conforme são destinadas a viagens
curtas ou longas.
Vê-se, portanto, que o peso especifico das carruagens
actualmente empregadas nos caminhos de ferro de via reduzi
da varia entre 100 e 200 kilogrammas, sendo porém mais
communs as de 120 a 160, e podendo por isso considerar-se
como medio o peso de 132 kilogrammas das carruagens de
Lagny-Mortcerf, as quaes teem já a sancção de uma experiencia prolongada.
Nos caminhos de ferro de via larga os typos são menos va
riados na Europa. Apresentarei em seguida alguns que po
dem ser considerados como mais usuaes.

l.a classe

2.a classe

3 .a classe

Caminhos

París-Lyon.........................
Minho e Douro.................
Sul e Sueste (Portugal)..

Logares

Peso

Logares

Poso

Logares

Peso

24
30
24

219
255
283

30
48
40

167
132
164

40
60
50

133
112
120

Abstrahindo pois das carruagens de l.a classe, que nos ca
minhos de ferro secundários são sempre em pequeno nume
ro, vê-se que o material de passageiros actualmente empre
gado tem proximamente o mesmo peso medio na via de 1,0
ou na via larga.
Analysemos agora por um modo idêntico os vagões desti
nados ao transporte de mercadorias.
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Dimensões

Caminhos

Lagny-Mortcerf.................
Ergastiria............................
Suécia.................................
Noruega...............................
Festiniog............................

■ — —i ——■■——
Compri
mento Largura

3,60
3^62
4,45
5,49
2^82

2,70

1.66
1,70
2.05
2,01
1,22
1,35

Peso

Carga

5:000
6:000
4:250
5:500
6:100
5:600

Total

Por
tonelada

2:000
2:600
1:450
3:760
1:220
1:350

400
450
341
684
200
241

Na linha da Povoa os vagões cobertos carregam 6 tonela
das e pesam 2:550 kilogrammas, isto é, 428 por tonelada.
Os vagões typo Fairlie para a Nova Zelandia são de 7 to
neladas de carga e pesam 2:000 kilogrammas, ou 300 proxi
mamente por tonelada.
Vè-se pois que, abstrahindo dos vagões do Festiniog, cu
jas dimensões são exiguas, e do typo norueguez, cujo peso exa
gerado deve ter sido exigido pela grande velocidade ali em
pregada, o peso morto por tonelada de carga varia entre 300
e 400 kilogrammas.
Nos nossos caminhos de ferro do Minho e Douro o peso do
vagão coberto é 5:000 a 6:000 kilogrammas, ou 500 a 600
por tonelada de carga. No sul e sueste pesam 4:660 a 4:980
e podem carregar 7 toneladas, de modo que o peso morto por
tonelada está comprehendido entre 666 e 711 kilogrammas.
Com relação, portanto, ao material de transporte de mer
cadorias, ha uma differença considerável de peso a favor da
via reduzida, a qual póde ser representada pela fracção ^a^
do peso do material da via larga.
Notemos que na Noruega foi necessário subir a 684 kilo
grammas em virtude da velocidade; d’onde se segue que, em
egualdade de velocidade, o peso especifico dos vagões é o
mesmo para a via estreita de 1,0 ou para a via larga.
Esta observação seria muito para altender, no caso de se
fazer a comparação entre dois projectos de uma linha para
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a qual se tornasse necessário adquirir material novo, quer a
via fosse estreita quer fosse larga. Mas não é este o caso mais
geral. A vantagem de se adoptar para a linha secundaria a
largura da linha principal reside na suppressão da baldeação
obrigatória de todas as mercadorias; os vagões da via princi
pal hão de portanto circular na secundaria, e vice-versa. Isto
é, os vagões devem ser calculados para a linha de maior ve
locidade.
A ligeireza especifica dos vagões de via reduzida deve,
pois, ser tomada em conta quando se fizer a comparação en
tre esta via e a via larga para uma linha que deve communicar com a rede geral do paiz.
Motores

A questão dos motores é muito complexa, e muito longe
nos levaria se entrássemos aqui na descripção de todos os aper
feiçoamentos introduzidos modernamenten’este precioso uten
sílio do progresso. A exposição universal de Paris, só por si,
daria margem a um grosso volume.
As modificações feitas pelas seis grandes companhias francezas nos typos das suas machinas, para os adaptarem ao serviço
de comboios pesados e rápidos e ás curvas de pequeno raio;
a applicação do systema Compound ás locomotivas, que pa
rece dever ser considerada como um dos maiores passos sob
o ponto de vista do melhor aproveitamento da força expansiva
do vapor e portanto do combustível; as machinas de Riggenbach, com cremalheira, que trabalham ha já alguns annos na
Suissa e na Áustria e que seguramente resolveram, para cer
tos casos, o problema da tracção em rampas inaccessiveis ás
locomotivas ordinárias; os apparelhos destinados a prevenir
os accidentes nos caminhos de ferro, como o freio automático
de ar comprimido de Westinghouse, o freio pneumático de
Smith e os signaes Block-System, cujas applicações são já nu
merosas ; e finalmente os novos injectores das caldeiras das
locomotivas, d’entre os quaes mencionaremos em especial o
de systema Chiazzari, exposto por mr. Cail, que melhorou
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consideravelmente as condições de alimentação das caldeiras
e que se applica admiravelmente á tracçãoem rampas fortes,
são os pontos sobre que deveria recair o nosso estudo se o
assumpto d’esla memória nos não levasse para outro campo.
Os caminhos de ferro de via reduzida estão na tela da dis
cussão. Precisa-se saber se este systema possue, como alguns
engenheiros pretendem, uma capacidade pratica quasi illimitada de transportes, ou se pelo contrario a sua applicação só
tem vantagem nas linhas de trafico muito restricto. O estudo
pois, que mais directamente interessa esta questão é segura
mente o que diz respeito á forç'a relativa das machinas e ás
despezas de tracção.
Para facilitar este estudo, organisei o seguinte quadro, onde
estão compendiados os elementos principaes de alguns typos
de machinas empregados em differentes linhas.
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Largura
da via

0,60

0,76
0,90

1,00

Caminhos onde funccionam as machinas

Systcma de construcçào
ou casa constructora

Festiniog......................................................................
Festiniog......................................................................
Festiniog......................................................................
North Wales...............................................................
Cessons Trébiau........................................................
Povoa de Varzim........................................................
Lagny-Mortcerf.........................................................
Exposição....................................................................
Exposição....................................................................
Exposição....................................................................
Exposição....................................................................
Exposição....................................................................
Ergastiria.....................................................................

Spooner... ..................
Fairlie.........................
Fairlie.........................
Fairlie.,.....................
Koechlin.....................
Fives Lille.................
Fives Lille.................
Fives Lille.................
Gouim.......................
Bourdon.....................
Cail...............................
Passy..........................
Koechlin.....................

Meuse................................................................... ........

Compound..............

Bayonne Biarritz................................................ ......

Compound.................

Bayonne Biarritz........................................................

Compound.................

Diversos caminhos....................................................
Diversos caminhos....................................................
Diversos caminhos....................................................

Creusot.......................
Creusot... »..............
Gouin..........................

1,44
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Numero
■ Numero de rodas
de eixos motoras

Diâmetro
das rodas
motoras

Diâmetro
dos
cylindros

0,209
0,216
0,229
0,216
0,22
0,32
0,25
0,32
0.26
0,30
0.25
0,28
0,35
0,22
0,345
0,24
0,40
0,28
0,42
0,28
0,35
0,40

2
4
4
5
2
3
3
4
3
3
3
2
3

4
8
4
6
4
6
6
6
6
6
6
4
6

0,61
0,813
0,813
0,762
0,60
1,00
0,80
1,00
0,80
0,80
0,80
1,05
0,90

3

6

0,75

3

4

1,20

3

6

1.20

2
3
3

4
6
6

0,80
1,00
1,20

Curso
dos êmbolos

Superficie
total
de
aquecimento

Máximo
peso
adherente

Pressão
na
caldeira

0,305
0,356
0,356
0,356
0.30
0,50
0,36
0,50
0,38
0,40
0.36
0,44
0,46

35,02
66,24
31,00
33,59
21,20
50,00
28,90
49,22
24,50
29,43
28,09
30,65
49,58

10:150
21:315
10:150
11:160
8:000
22:000
13:500
16:800
13:600
18:400
12:000
16:100
23:000

14,06
14,06
14,06
10,0
9,0
9,0
8,25
9,0
7,0
9,0
9,0
8,0
9,0

0,40

32,60

18:500

10,0

0,45

45,00

15:200

10,0

0,55

54,26

25:500

10,0

0,40
0,44
0,50

29,00
60,49
56,73

14:000
27:000
26:100

9,0
9,0
9,0
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A inspecção (Teste quadro mostra-nos quão rapidamente
decresce a força de tracção de uma locomotiva com a dimi
nuição da largura da via. Com effeito, exceptuando a machina
Fairlie de oito rodas motoras, do Festiniog, cujo peso adherente
é de 21 toneladas, todas as outras locomotivas para via de
0,60 leem um peso que não excede 10 a 11 toneladas. Este
peso é já excessivo, pois, segundo a experiencia obtida no Fes
tiniog, a machina Spooner de quatro rodas tem um movimento
de balanço muito pronunciado. As duas Fairlies de quatro e
seis rodas conjugadas são munidas de trens articulados de
dois eixos cada um, que lhes dão grande estabilidade, mas
ainda assim não foi possivel exceder na ultima o peso de kilogrammas 3:700 por cada eixo motor, o que é muito pouco.
As locomotivas construídas pela casa Koechlin de Mulhouse, e descriptas minuciosamente na memória de mr. Ledoux,
são dois bons modelos do systema ordinário para vias de
0,76 e 1,00. Ora a relação do peso da Fairlie de seis rodas mo
toras para a Hoechlin de Ergastiria é de
ou mais de
Se tomarmos para a comparação a excellente machina de qua
tro rodas exposta pela sociedade de Passy, e cujo peso adhe
rente é de 16:100 kilos, veremos que a relação d’este peso para
o da Koechlin de quatro rodas é também de f proximamente.
Julgo assim poder concluir que o peso e, portanto, a força
de tracção das locomotivas destinadas a vias de 0,60 e 0,76
é proximamente | da força das locomotivas para via de 1,0.
Esta relação mantem-se do mesmo modo entre as machinas para vias de 1,00 e 1,44. Nos exemplos que apresentei
de locomotivas de via larga, procurei não exceder o limite de
8 ou 9 toneladas de peso por cada eixo, por ser essa uma
condição essencial das linhas secundarias. Sabe-se, porém,
que as locomotivas de mercadorias altingem frequentemente
12 e 13 toneladas por cada eixo, o que eleva o peso total
adherente a 36 ou 40 toneladas, ora a locomotiva Koechlin
de Ergastiria é a mais pesada que conhecemos para via de
1,0, e pesa sómente 23 toneladas.
Pouco interessaria esta relação ao problema que temos em
vista, se nos limitássemos a comparar a via de 1,00 com a via
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larga nas suas appficações ás linhas secundarias, porque, sen
do indispensável adoptar machinas especiaes, claro está que
não se devem exceder os limites do peso compatíveis com
a ligeireza do carril, nem ha rasão para os exceder, porque a
força de tracção precisa é proximamente a mesma, quer se
adopte a via estreita ou a via larga.
As precedentes considerações, porém, mostram que a ca
pacidade de transporte das vias muito reduzidas diminue ra
pidamente com a largura. No Festiniog é o trafico quasi exclu
sivamente na descida, e é esta circumstancia que permilte ali
transportar uma tonelagem impo'rtante.
Aos propugnadores da via de 0,75 ou 0,80, assente nas es
tradas publicas, perguntaremos, pois, que transportes que
rem fazer em rampas de 0,05 com machinas de 8 ou 10 to
neladas de peso adherente. 0 sr. Alfred Falliés, director da
companhia do caminho de ferro de Mamers a Saint Calais, no
seu folheto intitulado Etude théorique et pratique sur les chemins de fer sur routes, preconisa a largura de 0,75, e conten
ta-se com um trafico de seis passageiros e 3:600 kilogrammas
de mercadorias em cada comboio. É pouco mais ou menos a
carga de uma diligencia. Em taes condições não se construem
caminhos de ferro.
A questão do combustível está ainda muito obscura, por
que, posto abundem os dados relativos aos caminhos de ferro
de via larga, escasseiam completamente os que dizem respeito
ás linhas de via reduzida.
Segundo esclarecimentos fornecidos por mr. Spooner á
Scientific Review de 1865, as machinas de dois eixos do Festi
niog consumiam 900 kilogrammas de carvão por dia para um
transporte mediode 156 toneladas á distancia de 22 kilometros, o que equivale a 256 grammas por tonelada e por kilometro de percurso. 0 peso total do comboio era de 56‘,019
ou 44‘,549, deduzido o peso da locomotiva e tender. 0 consu
mo de carvão por kilometro era pois de 11 k,40.
A Fairlie de oito rodas motoras consumia, segundo outras
informações do mesmo engenheiro, 200 grammas por tonelada
e por kilometro. Sendo de 129 toneladas proximamente o peso
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do comboio, e de 19‘,792 o da machina, o consumo por kilometro de percurso é de 2ik,90.
Mr. Ledoux achou para a locomotiva de Ergastiría um con
sumo effectivo de 13k, 40 por kilometro.
Os dados precedentes e alguns outros estão reunidos no
seguinte quadro.
Larguras
de via

0,60

0,76

0,90

1,00
1,10

Caminhos

Festiniog....................................................
Festiniog....................................................
Cessons-Trébiau......................................
Rochebelle................................................
Saint Léon.................................................
Turin a Rivoli........................................
Povoa de Varzim...................................
Povoa de Varzim...................................
Povoa de Varzim...................................
Lagny-Mortcerf............ ...........................
Ergastiria..................................................
Mokta-el-IIadid........................................
Mondalazac...............................................

Locomotivas

Consumo

Numero
de rodas

kilogrammas

4
8
4
4
4
4
4
6
8
6
6
6
4

11,40
21,90
10,91
12,60
7,00
5,00
4,50
5,60
7,50
7,00
15,40
6,65
9,00

Vemos que o consumo de combustível nos cominhos de
ferro de via reduzida varia entre 4k,50 e 14k,4O por kilometro
de percurso, se abstrahirmos da machina Fairlie doFestiniog
cujo consumo é excepcionalmente elevado. É este o defeito
capital das machinas Fairlie, que tem impedido a propagação
do systema, apesar de algumas vantagens apreciáveis. O proprio mr. Spooner reconheceu grande inconveniente na dupli
cação da fornalha e do apparelho motor, e foi por este moti
vo que mandou construir as outras locomotivas com um só
mechanismo.
Resulta egualmente do quadro precedente que o consumo
kilometrico de combustível é independente da largura da via.
Não se nota, com effeito, relação alguma entre estes dois ele
mentos, antes parece que a larguras maiores corresponde me
nor consumo.
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Se analysarmos o que succede nos caminhos de ferro de
via larga, veremos ainda conservar-se quasi constante o con
sumo de combustível.
Consumo kilometrico
em kilogrammas

Caminhos

Larguras
de via

Passageiros Mercadorias

Paris-Lyon...............................
Orleans......................................
Sud-Bahn.................................
Bayonne-Biarritz...................

Norte e Leste (Portugal)...
Minho e Douro.....................
Sul e Sueste (Portugal)....

1,44
1,44 ■
1,44
1,44
1,67
1,67
1,67

9,142
—

7,61
7,50
6,90

17,175
— ,
12,50
9,50
11,80

Medio

12,625
11,90
16.00
3,79
9,86
-

Assim, ao passo que a força detracção diminue rapidamen
te com a largura da via, o consumo do combustível por kilometro parece não variar.
A tracção é, pois, muito mais cara nas linhas de via redu
zida do que nas de via larga, o que é mais um inconveniente
grave da diminuição exagerada da largura de via. Nas nos
sas linhas do norte e leste, por exemplo, o consumo de com
bustível por tonelada e por kilometro foi de 65 grammas pro
ximamente em 1877, e já vimos que no Festiniog se gastam
200 a 256 grammas; na linha de Turin a Rivoli gastam-se 133.
Por isto se vê qual seria o preço do transporte em via de
0,80, nas rampas de 0,05 das nossas estradas, com machinas
de 8 ou 10 toneladas, que não arrastariam mais do que vez
e meia o seu peso.
Não se deve, porém, concluir do que acabo de expor que
este inconveniente da diminuição de largura desappareça intei
ramente quando em logar da via de 1,0 se adoptar a de 1,67
na construcção de uma linha secundaria. Effectivamente.como
a tonelagem a transportar é a mesma, salva a differença que
provier de maior peso morto e como, portanto, as machinas
devem ter a mesma força, é de suppor que a despeza de com-
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bustivel não varie muito. Por outro lado é certo que a maior
largura da via permitte dispor ós orgãos de uma machina de
modo a melhorar a producção do vapor e o seu aproveita
mento. É principalmente das dimensões da caldeira e da for
nalha que depende a regularidade de marcha de uma locomo
tiva e, portanto, a melhor utilisação do combustível. Esta ver
dade está expressa num aphorismo que Flachat introduziu
na linguagem dos caminhos de ferro:

A grands foyers, bas tarifs.
O emprego do systema Compound está naturalmente indi
cado para um caminho de ferro secundário, quer se adopte a
via de 1,0 ou a de 1,67. Vimos com efleito que o consumo
kilometrico na linha de Biarritz é de 3,79, e este consumo
corresponde a 55 grammas por tonelada, isto é, menos do que
em qualquer outro caminho de ferro conhecido.
As machinas Compound teem, alem d’isto, a vantagem de
proporcionar o esforço á carga e á resistência, sem affectar as
condições do trabalho motor; de modo que um unico typo de
locomotiva serve para comboios rápidos e comboios pesados.
Assim, n’umas experiencias feitas no Creusot com a Compound
de quatro rodas, notou-se que basta variar a admissão de 50
a 70 centésimos nos dois cylindros para obter trabalhos va
riando de 222 cavallos a 109, á mesma velocidade e á mesma
pressão inicial. N’uma locomotiva ordinaria seria necessário
baixar a admissão a 20 centésimos, e menos ainda, para ob
ter a mesma reducção de trabalho, o que é inconveniente.
Na linha de Biarritz ha tres machinas de quatro rodas con
jugadas e duas de seis rodas, que teem feito um excellente
serviço. A velocidade de marcha é de 32 kilometros por hora,
attingindo o máximo de 40 kilometros. 0 peso dos comboios
sem machina varia entre 40 e 85 toneladas. As rampas são
de 15 millimetros.
Não terminarei sem mencionar o meio actualmente em
pregado para adaptar as machinas ás curvas de pequeno raio.
Sabe-se que, para que uma locomotiva transponha sem difficuldade as curvas apertadas, é necessário que o afastamento
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dos eixos extremos conjugados seja o menor possível. Se o
diâmetro das rodas fôrde0,90, o afastamento n’uma locomo
tiva de tres eixos póde ser de 2,20, como ha linha de Ergastiria, mas resulta d’aqui um grande avançamento da fornalha
por um lado, e dos cylindros, pelo outro, de modo que a ma.
china fica pouco estável. Na locomotiva de Ergastiria estes
avançamenlos são de 2,43 e 1,87.
Para evitar tal inconveniente, emprega-se actualmente de
preferencia o systema Bissel, que consiste na addição de um
novo eixo ou um grupo de dois eixos parallelos, ao qual se
permitte um movimento de convérgencia em volta de um pon
to escolhido theoricamente, de modo que as linhas medias dos
dois trens vão concorrer ao centro da curva. Empregam-se
como reguladores d’este movimento os planos inclinados ge
ralmente applicados ao jogo transversal dos eixos das loco
motivas ordinárias.
Quando a carga permiltir o emprego de um só eixo, e,
se não houver obstáculo á collocação d’elle na sua posição
theorica, deverá preferir-se o trem de duas rodas por ser o
mais simples. Este systema foi o empregado pela casa FivesLille na excellente locomotiva de quatro eixos apresentada na
exposição; foi também applicado por mr. Pihl ás machinas
dos caminhos de ferro norueguezes construídas por Beyer
Peacok, assim corno as machinas das linhas inglezas da lie de
Man, construídas pela mesma casa; e finalmente foi adoptado
por mr. Levei para as locomotivas destinadas á linha de Anvin a Calais. Os resultados obtidos em diflerentes linhas são
excellentes.
Despeza kilometrica

A despeza de conslrucção é evidenlemente muito variavel,
segundo as condições do traçado, configuração e natureza do
terreno e qualidade do material. Não deixa porém de ser instructiva a comparação das despezas feitas em alguns cami
nhos de ferro de via reduzida com as de outros caminhos de
ferro de via larga em idênticas circumstancias.
Extralii do relatorio de mr. Dumon os seguintes dados
acerca dos caminhos de ferro da Noruega.
4
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Extensão

Despeza kilometrica

.....................................
.....................................
...................................
.....................................
...................................
...................................
.....................................
.....................................
.....................................
...................................

64,4
209,1
105,1
48,6
94,9
117,5
52,0
28,3
24,9
84,7
54,2

7:8580440
6:5790360
12:2520960
15:0690780
12:6450900
10:0990620
19:5650280
9:7200000
7:3630620
13:1580540
11:2870440

Extensão total...

883,7

Caminhos

Via de 1,067:
Hamar a Aamodt.......................
Aamodt a Bõraas........................
Stõren a Bõraas..........................
Trondhjem a Stõren...................
Drammen a Randsfjord..............
Drammen a Lanvoee......... ..
Christiania a Drammen............
Hongsund a Kongsberg..............
Vikersund a Krõderen..............
Stavanger a Ekersund..............
Horsan a Eidsvold.....................

10:7100900

Media kilometrica.......................
Via de 1,435:
Sillestrõm a Charlottenberg...
Christiania a Hõjen................... .....................................
Trondhjem á fronteira.............. ...................................
Christiania a Eidsvold.............. .....................................

118,7
252,4
102,8
67,8

Extensão total...

541,7

Media kilometrica.......................

16:5170880
22:7500920
22:1210460
33:3100800

22:6200600
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Proporção da despcza por 100

*
Expropria Terra plena
gens
ções

Obras
accessorias

Estações

Material fixo
e ci rculant e

Adminis
tração

27,26
32,31
23,35
34,31

6,20
5,98
6,24
12,83
9,96
7,32
10,30
3,90
4,14
9,47
11,79

4,30
3,87
4,30
2,15
3,58
3,68
2,30
3,80
5,31
8,72
8,33

10,53
7,47
3,94
6,67
9,73
- 8,91
9,00
17,41
11,11
9,84
5,89

41,64
48,90
29,71
24,72
29,05
36,87
23,07
43,89
38,79
33,56
29,89

6,29
9,89
9.91
8,65
6,19
10,71
5,90
5,16
5,00
4,41
4,30

32,93
24,58
35,20

6,80
8,77
4,51

2,17
7,72
8,49

7,82
6,28
4,42

39,46
36,76
36,98

6,82
4,50
4,48

26,93
23,08
40,52
35,86
31,42
20,80
31,60

2,85
3,22
2,39
5,45
10,09
11,92
18,81
5,98
0,65
11,67
2,94

Obras do arte

*

4,00
11,39
5,92
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A primeira observação que suggere a inspecção d’estc qua
dro é a pequena despeza kilometrica dos caminhos de ferro
norueguezes, tanto devia estreita como de via larga.
Este facto, que também se dá na Suécia, provém de qua
tro causas principaes:
1. a A pouca accidentação do terreno em geral, manifestada
pela despeza de terraplenagem, a qual varia entre 2:000$000
e 8:000)5000 réis por kilometro.
2. a A barateza das expropriações, cujo custo está em geral
comprehendido entre 212 e 4$300 réis por metro corrente
de linha.
3. a O baixo preço dos materiaes de construcção, principal
mente o ferro e a madeira. As estações, casas de guarda e
mesmo algumas obras de arte são construidas quasi exclusi
vamente de madeira, que era encontrada em abundancia ao
longo das linhas.
4. a A pequena elevação dos salarios própria de um paiz
pouco explorado.
Nota-se também a variedade do custo kilometrico, o qual
oscilla do simples ao triplo nas linhas de via estreita e ao do
bro nas de via larga, ao passo que a despeza em estações e
material fixo e circulante se conserva quasi constante.
Esta variação explica-se naturalmente pela differença dos
terrenos. Se attendermos, com effeito, ao custo das terraplenagens, podemos dividir as linhas de 1,067 em dois grupos
pela seguinte fôrma:
I^rimeiro grupo

Hamar a Aamodt............................. 2:109$240
Aamodt a Bõraas.......................... 2:100)5600
Hongsund a Kongsberg............... 2:649,5600
Vikersund a Krõderen................. 2:379$420
Segundo grupo

Stõren a Bõraas............................
Trondhjem a Stõren....................
Drammen a Bandsfjord...............
Christiania a Drammen...............

4:964$400
5:4035780
3:9735500
6:1825640
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Stavanger a Ekersund................. 3:073^320
Horsan a Eisdvold........................ 3:872$700

Nas linhas da via de 1,435 o custo kilometrico das terraplenagens foi:

Lillestrõm a Charlottenberg .... 5:438$880
Christiania a Hôgen..................... 5:592$960
Trondhjem á fronteira................. 7:785$000
Abstrahimos da linha de Christiania a Eidsvold, por ter sido
construída por uma companhia ingleza, ao passo-que todas as
outras o foram pelo Estado.
As condições de terreno nas linhas do primeiro grupo são
evidentemente muito differentes das dos outros dois grupos.
Com effeito, sendo os traçados comparáveis, só uma grande
diversidade de terrenos poderá fazer com que o custo das terraplenagens diminua de 50 por cento.
A media de 10:710^900 réis que achei para as linhas de
via reduzida está, pois, composta de elementos heterogeneos;
e para a tornar comparável com a das linhas de via larga é ne
cessário pôr de parte o primeiro grupo de linhas. Determinei
por isso a media kilomelrica para as linhas do segundo grupo,
a qual é de 13:557^620 réis.
Para as tres linhas devia larga a media é 21:091 $320 réis;
de modo que a relação das duas medias precedentes é de
0,64.
Parece-me, portanto, poder concluir d’esta comparação
que, na Noruega, o custo de uma linha de via reduzida com
raios minimos de 188 metros é proximamente | do de uma
linha de via larga construída nas condições ordinárias das
grandes linhas, isto é, com raios minimos de 500 metros.
Mr. Levêl fez a comparação das despezas para as duas lar
guras de 1,0 e 1,44 no projecto da linha de Anvin a Calais, a
que me tenho referido. A via estreita foi projectada com raios
minimos de 100 e 120 metros, e a via larga com 300. Os or
çamentos são os seguintes:

th
Despezas kilonielricas

Relação

Capítulos do orçamento

Via de 1,00

Via de 1,50

Expropriações........................
Terraplenagens.....................
Obras de arte.........................
Obras accessorias.................
Estações...................................
Material fixo..........................
Material circulante..............
Telegrapho..............................
Despezas geraes.....................

1:0105160
1:4145620
7605600
2825960
8665520
4:4455100
1:6575080
665600
7475180

4:3025720
1:1495000
3875720
8665520
6:9495260
2:0635880
665600
7475180

0,66
0,33
0,64
0,73
1,00
0,61
0,80
1,00
1,00

Sommas...

11:1505820

19:0955300

0,62

1:5535^00

0 resultado a que chegou mr. Levei confirma, como se vê,
o resultado da analyse das linhas da Noruega.
Não tenho bases sulficientes para verificar se a relação
achada se mantém nos terrenos muito accidenlados. É porém
de presumir que desça alguma cousa, attendendo a que a prin
cipal reducção provém das terraplenagens e obras de arte, e
tanto umas como outras augmentam com a cota do perfil n’uma
proporção muito rapida. Póde pois admillir-se que a econo
mia de construcção altinja 50 por cento nos terrenos muito
accidenlados.
As considerações precedentes permitlem calcular com bas
tante approximação o custo de um caminho de ferro de via
reduzida, quando se conhecer o de uma linha de via larga
construída em terreno da mesma natureza e configuração.
Assim, as linhas da província de Traz os Montes, por exem
plo, projectadas com 1,0 de largura, devem custar réis
30:000$000 por kilometro proximamente, tomando como
base o custo medio de 55:000^000 réis para o caminho de
ferro do Douro.
Mas quando se tratar da construcção de uma linha partindo
de um ponto da rede geral, convirá saber de antemão e com
a approximação desejável, qual será a differença entre o custo
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da via reduzida e o da via larga nas condições de traçado que
correspondem á importância do trafico.
Mostrei com effeito, que, supposto o mesmo perfil, um ca
minho de ferro de via de 1,0 com curvas de 120 a 150 me
tros de raio é o equivalente de outro de via de 1,67 com cur
vas de 170 a 200, sob o ponto de vista das resistências que as
curvas offerecem ao movimento dos comboios.
É claro que, n’estas circumstancias, a economia na adopção
da via reduzida não poderá attingir os limites que acima lhe
assignámos, e que eram relativos a condições de planta muito
diversas das precedentes.
Mr. Krantz, no seu folheto sobre os caminhos de ferro economicos, calcula em 8:250 francos o excesso de despeza de
uma linha de 1,50 de largura com curvas de 150 metros de
raio, sobre o custo de uma via de 1,0 com curvas de 100.
As hypotheses de que parte mr. Krantz parecem-me um
pouco exageradas no sentido de depreciar as vantagens eco
nómicas da via reduzida. Suppõe, por exemplo, que os dois
traçados se confundem em planta e perfil, e que a economia
nas terraplenagens, expropriações e obras de arte é simples
mente devida á differença de largura da plataforma.
A diminuição de 50 metros no raio das curvas não póde,
realmente, ser considerada nulla sob o ponto de vista de um
melhor ajustamento do traçado ás ondulações do terreno. En
tre a flecha de uma circumferenciaderaio!50eadeumarco
de raio 200 sobre a mesma corda, ha uma differença de 68
metros proximamente, que era perfil transversal de 0,50 de
inclinação por melro corresponde a uma differença de nivel
de 34 metros. Os dois traçados não se confundem pois em
planta, e podem differir immensamente em perfil, se o terreno
for muito accidenlado.
Mr. Louis Brière, ex-inspector da companhia dos caminhos
de ferro de Orleans a Chalons, avaliou a influencia da dimi
nuição dos raios das curvas nas terraplenagens e obras de arte
em
das respectivas despezas na via larga, ou | na via re
duzida, e para as expropriações tomou em globo íPosto me pareça que esta relação deve augmentar á me
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dida que o terreno for mais accidentado, tomal-a-hei como
base para uma apreciação do excesso provável de despeza se
se adoptasse para a linha de Anvin a Calais a largura de 1,67
e raios de 170 a 200. Passarei a analysar cada um dos capí
tulos separadamente.
1. ° Expropriações.—Tomando, como mr. Brière, | da des
peza na via reduzida, teremos um excesso de 2525540 réis.
2. ° Terraplenagens.— Sendo de 4,30 a largura da plata
forma em excavação, o excesso de 0,67 augmentará o volume
total n’uma proporção inferior a^j Addicionando-lhe | para
attender ás curvas obtenho 383(5520 réis.
3. ° Obras de arte. — X plataforma do aterro é de 3,30, e
portanto o augmento de despeza relativo á largura nunca po
derá altingir a fracção
ou 0,20 da despeza total. As cur
vas augmentam
de modo que o excesso total de despeza
será inferior a 236(5630 réis.
4. ° Obras accessorias. — Mr. Levei achou uma differença
de 1045760 réis. Não ha rasão para a suppor maior no nosso
caso; mas para exagerar, mulliplical-a-hei pela relação
e obtenho 1405190 réis.
5. ° Material fixo. — Os carris e o material miudo são do
mesmo peso, e o ballasto tem a mesma espessura. O augmento
de despeza resultará portanto unicamente do comprimento
das travessas e da largura da camada de ballasto. Tomarei |
da respectiva despeza, que pôde ser avaliada em 9005000
réis, e terei assim 3005000 réis. As placas rotalorias, os cru
zamentos, etc., podem também dar logar, segundo mr. Brière,
a um excesso de 905000 réis. O material fixo custará pois
mais 3905000 réis.
6. ° Material circulante. — Parti da hypothese que a linha
em questão communica com uma linha principal; e portanto,
adoptando-se a via larga, 0 serviço pôde ser feito em parte com
os vagões e carruagens d'esta linha. Haverá, pois, quasi ex
clusivamente a comprar as locomotivas, e em logar de acrescimo teremos diminuição da despeza. Suppondo-a de ou
4145270 réis, julgo ficar muito áquem da realidade.
7. ° Estações. — Esta despeza seria a mesma se não hou
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vesse a construir, no caso da via reduzida, oíTicinas de repa
ração e cocheiras de machinas e carruagens que se dispen
sam na via larga. O custo d’estas obras no caminho de ferro
do Porto á Povoa de Varzim foi de 31:7675595 réis, que, divi
didos pelos 57 kilometros da linha completa, dão 5575330
por kilometro. No caminho de ferro de Ergastiria, com 9:200
metros de extensão, gastaram-se 7555000 réis por kilome
tro. Parece-me, portanto, que se póde calcular esta despeza
com segurança em 5005000 réis.
Resumindo, temos para augmenlo de despeza:
Expropriações.......................
2525540
Terraplenagens.....................
3835520
Obras de arte.........................
23615630
Obras accessorias.................
14015190
Material fixo..........................
39015000
Total................... 1:4025880
E para a diminuição:
6. ° Material circulante,...............
4145270
7. ° OíTicinas e cocheiras.............
5005000
Total....................
9145270

1. °
2. °
3. °
4. °
5. °

O excesso de despeza ficará pois reduzido a 4885610 réis,
que em relação ao custo do kilometro de via augmentado do
preço das oíTicinas e cocheiras, que parece não estar incluído
no orçamento de mr. Levei, ou 11:6505820 réis, representa
proximamente os 4 por cento.
Vè-se que, nas circumstancias da linha de Anvin a Calais,
o augmenlo de despeza seria insignificante. Mas n’esla linha
o cubo das terraplenagens, segundo o projecto, não excede
6,60 por metro corrente, que é proximamente o cubo da li
nha da Povoa; o terreno era pois muito facil. Em terrenos
mais accidentados a despeza em terraplenagens e obras de arte
augmenta muito rapidamente.
A conclusão a tirar das considerações precedentes é que a
applicação da via reduzida, nas circumstancias suppostas, só
apresentará decidida vantagem sob o ponto de vista das despezas de inslallação, quando o terreno for muito accidentado.
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IV

Condições geraes da exploração
Peso morto

A utilisação do material circulante é um problema que tem
chamado a attenção de muitos engenheiros, mas que, infeliz
mente, pouco tem avançado no sentido de uma solução pra
tica. É verdadeiramente assombrosa a proporção do peso morto
em todos os caminhos de ferro, mesmo nos que teem o trafico
mais intenso.
Na excellente memória de mr. Marché, publicada no bole
tim da associação dos engenheiros civis francezes em julho
de 1870, encontram-se os seguintes numeros assás eloquen
tes, relativos á rede dos caminhos de ferro de França.

Peso morto

Transportes

Passageiros..............
Mercadorias:
Grande velocidade..
Pequena velocidade
Media approximada

Peso util
Vagões

Motor

770

512

1:357

75

6:162
1:310
2,3

4:338
432
1,10

11:500
2:742
3,4

1:000
1:000
1,0

Total

Relação
do peso
morto
para
o pesoutil

18,1
11,5
2,74
3,40

Faltam-me elementos para determinar a relação do peso
morto em quasi todos os caminhos de via reduzida que tenho
enumerado. Bastam porém dois exemplos para mostrar que
n’estes caminhos é a desproporção muito menor.
No Festiniog a relação do peso morto para a carga, não comprebendido o motor, é de:
1,50 M ,0 para os passageiros
0,50 a 0,67:1,0 para as mercadorias.
No caminho de ferro do Porto á Povoa de Varzim é:
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6,5: 1,0 para os passageiros.
1,5:1,0 para as mercadorias.
Estes dois caminhos de ferro estão em circumstancias muito
diversas de trafico, e representam até certo ponto os limites
extremos, por isso que no primeiro é o trafico annual de
174:000 toneladas, e no segundo apenas 29:000.
Muitas causas concorrem para este resultado.
Vimos que o material de transporte de mercadorias apre
senta na via reduzida uma diminuição de jproximamentepor
unidade de carga ulil em relação ao material da via larga.
A esta primeira causa acresce outra, não menos importante,
que consiste na melhor utilisação da capacidade dos vagões.
Effectivamente é sabido que tanto as carruagens de passagei
ros como os vagões de mercadorias viajam pela maior parle
com carga incompleta. Ora, sendo menor a capacidade de car
ruagens e vagões nos caminhos de via estreita, claro está que,
em egualdade de circumstancias de trafico, deven’estes cami
nhos approximar-se mais a carga effectiva da carga completa.
Estas duas causas, posto que importantes, não explicam
certamente ainda a grande dilferença, que encontrámos nos
exemplos acima, de peso morto em via larga e via estreita.
Tem-se reconhecido que o coefficienle de utilisação do ma
terial diminue á medida que o trafico augmenta. Assim, por
exemplo, nos caminhos de ferro inglezes, onde o trafico é
muito mais importante do que em França, a proporção do
peso morto é de 29 para os passageiros e 7 para as merca
dorias. Nas nossas linhas do norte e leste, com um trafico me
nor que as linhas francezas, esta proporção é em media de 2,
não comprehendendo o motor, ao passo que n’estas ultimas
é, como vimos, de 2,3.
Esta observação, que abrange caminhos de ferro em circum
stancias muito diversas de trafico e de clima, parece indicar
uma lei fatal, que não é dado contrariar. A necessidade de
abreviar o mais possivel o transporte de passageiros e mer
cadorias, a impossibilidade de n’um serviço rápido recompor
ou cortar os comboios para condensar os passageiros, os trans
portes extensos de material vazio para acudir a agglomeraçõcs
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imprevistas, são causas que actuam forlemento nos caminhos
de ferro de grande trafico para augmentar o peso morto, mas
que desapparecem quasi inteiramente nas linhas de pequena
importância.
A influencia d’esta lei é evidentemente alheia á largura da
via, e portanto não constitue uma vantagem especial aos ca
minhos de via reduzida. Ha porém circumstancias em que ella
favorece menos a via larga.
Supponhâmos uma linha secundaria communicando por uma
ou ambas as extremidades com a rede geral. Se tiver a mesma
largura de via, ha de necessariamente participar das proprie
dades da via principal. Assim, terá de acceitar os vagões mal
carregados que esta lhe entregar, e terá deespecialisar as re
messas de mercadorias para as estações da via geral. Se a lar
gura da via secundaria for differente da outra, estes inconve
nientes desapparecem, e o peso morto diminue conseguinte
mente; mas, em troca, surge a baldeação obrigatória, com
todas as suas desvantagens, para toda a massa dos transpor
tes.
Temos pois, de um lado, para a via estreita, menor peso
morto proveniente da mais perfeita utilisação do material e do
menor peso especifico dos vagões de mercadorias; para a via
larga, a economia da baldeação das mercadorias.
Qual das duas vantagens é maior?
É o que procurarei indagar pelo estudo das condições da
baldeação.
Baldeação

A operação da baldeação tem sido avaliada muito diversa mente por differentes engenheiros. Para não citar mais do
que dois, mencionarei mr. Levei, que lhe acha vantagens, e
mr. Brière, que enuncia a seguinte proposição:
«De même que deux déménagements valent un incendie,
deux transbordements peuvent être consideres comme infligeant à la marchandise une dépréciation égale au prix du
transport.»
Esta proposição é evidentemente paradoxal, porque nem
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lodos os transportes custam o mesmo. Tratarei porém de ava
liar as rasões que levaram estes engenheiros a opiniões tão
oppostas.
A despeza de baldeação por tonelada de mercadoria em
algumas linhas e por differentcs systemas é a seguinte:
Virando os vagões:

Commentry-Montluçon.................
Fesliniog (carvão).........................

7,2 réis
18,0 »

Á mão:
✓

Festiniog (ardósias)..................... 110,7 »
Anvers a Gand.............................. 57,6 »
Uddevalla a Bõras......................... 37,8 »
Yngen a Kroppa............................ 25,7 »

Mr. Levei calcula os preços seguintes para a baldeação feita
com guindaste fixo ou movei:
Caixas, sacos, pipas, etc., etc........ 18 a 21,6
Madeiras, ferro, pedra, etc., etc.. 27 a 36
Carvão............................................. 32,40

Segundo mr. Kranlz, este preço nas diversas linhas das com
panhias francezas é em media de 63 réis.
Estes dados mostram que o meio mais economico de bal
dear as mercadorias consiste em fazer virar os vagões, e custa
de 7 a 18 réis; segue-se o emprego do guindaste, que custa
18 a 36 réis; e finalmente a baldeação á mão, cujo preço va
ria muito com a natureza das mercadorias, podendo descer
a 25 e altingir a 110 réis.
Mr. Levei entende que a despeza de baldeação é insignifi
cante e compensada por uma vantagem muito real e impor
tante para a exploração das duas linhas, e em especial da via
reduzida, qual é a de estabelecer claramente a responsabili
dade de cada companhia no momento em que a mercadoria
passa de uma para outra linha. As avarias e as perdas verifi
cadas nas mercadorias que transitam sem baldeação são divi
didas pelas duas companhias na rasão do numero de kilome-

6“2

Iros percorridos em cada uma das linhas; ora, a maior parle
das avarias é, a seu ver, causada pelos choques dos tampões
durante as manobras denominadas «à la lance» nas grandes
estações de triagem. Não havendo baldeação, estas avarias
ficam occultas, e por isso recáe sobre a pequena companhia
um encargo que lhe não pertence. A baldeação, pois, na opi
nião de mr. Levei, tem a vantagem de facilitar o reconheci
mento contradictorio das mercadorias, e salvar assim a res
ponsabilidade da companhia mais fraca.
A despeza de baldeação è um dos menores inconvenientes
d’esta operação. As avarias inevitáveis que ella causa aos objectos transportados, a immobilisação de um certo numero
de vagões de reserva, a occupação lemporaria dos armazéns
e dos caes, a complicação e as perturbações do serviço pro
venientes das operações imprevistas, e finalmente os atrazos
nas remessas, são desvantagens que é impossível desconhe
cer e que annullam certamente as vantagens enunciadas por
mr. Levei, as quaes poderão ser verdadeiras nas condições
respectivas das linhas francezas, mas que em geral não teem
rasão de ser.
Prescindamos porém dos inconvenientes da baldeação, c
procuremos a differença que possa haver entre a despeza d’esta
operação e a economia do peso morto nos caminhos de ferro
de via reduzida em relação aos de via larga.
Designemos a tonelagem total do trafico por T, e supponhamos que na via larga haveria a baldear | do peso total das
mercadorias. Julgámos assim fazer umahypothese desfavorá
vel á via larga, porque esta proporção é tirada das grandes
estações de bifurcação das linhas francezas, e no nosso caso
é evidentemente muito menor. Mr. Brière calcula-a simples
mente em ^para a linha de Mamers a Saint Calais, onde aliás
a carga de cada vagão não excede 1 tonelada.
O excesso de despeza de baldeação na via reduzida será
pois representado pela quantidade

\Tx

na qual x é o custo de uma tonelada.
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Seja agora n a carga media de um vagão da via larga; o
numero total de vagões transportados n’esta via será
3
4

e o peso total calculado na rasão de

por cada vagão

Na via estreita o numero de vagões a transportar será supposto o mesmo. É certo que a necessidade de baldear todas
as mercadorias daria em resultado uma diminuição no nu
mero de vagões carregados se elles tivessem a mesma capa
cidade; mas como a capacidade é menor na via estreita, não
ha rasão para suppor que esse numero varie.
Sendo, portanto, 2‘,5 o peso medio de cada vagão, teremos
para o peso total

2,5x11=1.9;
A differença entre os dois pesos ou
M£-í,9?=2,2{

representa a economia de peso morto na via estreita; e por
tanto a economia de transporte será

2,2 *
designando por r o custo kilometrico da tracção de uma tone
lada bruta.
Para que haja vantagem na baldeação é, pois, necessário
que tenha logar a desigualdade

d’onde

, 8r
nx<Z —5—

ou ainda, tomando para x o valor medio a?—30,
r^> 10 n
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Vê-se que, ainda mesmo que se dè a n o valor 1,25, que é
evidentemente um minimo, pois se suppoz que as mercadorias
são condensadas na proporção de | do seu volume total, será
necessário que o custo da tracção exceda 12,5 réis por tone
lada para que a baldeação offereça vantagem; ora veremos
que este preço só pôde ser attingido em rampas superiores
a 30.
Não pretendo dar a estas observações o caracter de demons
tração; mas parece-me poder concluir d’ellas, que, em geral,
o custo da baldeação deve exceder a economia proveniente
da reducção do peso morto.
Casos haverá em que o emprego da via reduzida apresentará
vantagem sob este ponto de vista. Assim, se a linha estiver
em más condições de planta e perfil, em virtude da accidentação do terreno, se as mercadorias forem de facil baldeação,
se o serviço de passageiros preponderar, se o trafico for pouco
importante, poderá ser a via estreita que realise a maxima
economia.
O problema, porém, não póde ser submettido a formulas;
e só um estudo minucioso, ou considerações de outra ordem,
poderão resolvel-o nos casos duvidosos.
Capacidade de trafico

As linhas que são consideradas como a prova mais cabal da
capacidade, por assim dizer indefinida, que alguns engenhei
ros atlribuem á via reduzida são a do Festiniog e a de Anvers a Gand. Vejamos em que condições se faz o trafico em
cada uma d’estas linhas.
No Festiniog o numero de kilometros percorridos pelos
comboios de passageiros e mercadorias no anno de 1877 foi
de 217:540, ou 596 por dia. Sendo de 23 a extensão da linha,
o numero de comboios foi de ^ = 26 por d ia, ou 13 cm cada
sentido. É este um movimento enorme, que exige velocidades
elevadas, e que seguramente já não seria admissível em uma
linha de maior extensão, senão com dupla via.
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0 numero total de toneladas transportadas, não comprehendendo as machinas, é o seguinte :

Peso em toneladas

Transportes

Util

Passageiros, 195:205....................
Minérios...........................................
Mercadorias......................................

Morto

Total

14:640
129:203
*30:128

21:960
86:136
20:086

36:600
215:339
50:214

173:971
Totaes..................

128:182

302:153

Por dia...............477

351

828

Temos pois uma linha em que circulam 26 comboios por
dia para transportar uma tonelagem bruta correspondente a
6 ou 8 comboios das nossas linhas. Como se vê, está longe de
uma capacidade indefinida.
O caminho de ferro de Anvers a Gand tem 1,20 de largura,
rampas de 2 a 6 millimetros e curvas de 800 metros de raio.
Nestas condições não admira que possa dar vasão a um tra
fico diário de 9:000 passageiros, como succede nos dias da
festa annual de Rubens em Anvers. As machinas de IG‘,5 em
pregadas n’esta linha podem com effeito tirar comboios de 250
toneladas a 40 kilometros por hora, nas rampas de 6 milli
metros.
Estes exemplos só provam que os caminhos de ferro de via
muito reduzida teem uma capacidade de trafico muito restricta; e que em linha recta e em horisontal se póde transpor
tar uma grande carga com grande velocidade, o que não pre
cisava nova demonstração.
Já vimos que a capacidade de uma linha decresce rapida
mente com a largura da via e na rasão inversa das rampas,
pois é necessariamente proporcional á carga maxima que as
locomotivas podem tirar nas maiores rampas que o perfd da
linha apresentar.
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Não são, porém, estes os únicos elementos a altender na
determinação da capacidade de transporte de uma linha.
O peso dos comboios não é geralmente o máximo, e varia
mais ou menos, conforme as oscillações do trafico. Assim em
cada linha póde-se imaginar um comboio medio, denominado
lambem o trem kilometro, cujo peso seria egual á tonelagem
annual bruta kilometrica, (isto é, ao numero de toneladas
transportadas anrmalmente a 1 kilometro de distancia), divi
dida pelo numero de kilometros percorridos pelos comboios.
A relação em que está o peso do comboio medio com o do
comboio máximo depende muito das condições especiaes do
trafico. Diz mr. Brière que esta relação está comprehendida
entre | e | A desigualdade da distribuição do trafico pelas
estações da linha e segundo as epochas do anno, e a necessi
dade de expedir os vagões muitas vezes sem a carga estar
completa, a fim de não retardar as mercadorias, são causas que
• actuam permanentemente para diminuir a carga media. Suppondo. esta | da maxima deixa-se margem ás eventualidades.
O peso util transportado no comboio medio depende a seu
turno da proporção do peso morto. Vimos que esta propor
ção é de2,3: l.Onas linhas francezas, e de2,0:1,0 nas nossas
linhas do norte e leste, e dissemos também que, em geral,
esta relação diminue com a importância do trafico, de modo
que se póde admitlir uma proporção menor nas linhas secun
darias. Suppondo-a 1,50:1,0 julgo ir dç accordo comestes
princípios.
Finalmente, o numero de comboios diários, que influe lam
bem na tonelagem annual, tem um limite superior fixado pela
velocidade e pela importância do trafico. Se a extensão da li
nha não for superior a 25 ou 30 kilometros, poder-se-ha fa
zer a exploração em navetle, com seis comboios diários, que
é o minimo indispensauel na maior parte dos casos. Se, em
virtude da grande extensão da linha, for necessário adoptar
outro systema de exploração, dever-se-ha estabelecer tres,
quatro ou cinco comboios, quando muito, em cada sentido,
conforme a importância do trafico.
Postas estas bases, vejamos qual é a capacidade de uma

linha secundaria de 1,0 ou 1,67 de largura, em determinadas
hypotheses de rampas e numero de comboios.
Servindo-me das cargas que determinei para uma locomo
tiva marchando a lo kilometros por hora, e suppondo de 21
toneladas o peso d’esta locomotiva, organisei a seguinte tabella, onde se encontra a tonelagem annual, ulil, que pôde
ser transportada a 1 kilometro de distancia em cada uma
das hypotheses.

Peso do comboio

Tonelagem annual kilomctrica

Rampas

15............................
20............................
25............................
30............................
35............................

Máximo

Medio

6 comboios

121
94
75
62
54

80
62
50
41
34

70:000
54:300
43:800
35:900
29:700

8 comboios 40comboios

93'400
72:40)
58:400
47:800
39.-700

116-800
90:500
73:000
59:800
49:600

—-—--------------------

Advertirei que, representando estes numeros toneladas kilometricas, será necessário mulliplical-os pela relação em que
estiver o comprimento da linha com o percurso medio da to
nelada para obter a tonelagem effectiva. Se esta relação for,
por exemplo, egual a 2,0, como acontece proximamente na
linha da Povoa, a tonelagem annual possível será o dobro dos
numeros dados pela tabella.
Comprimento dos comboios

Vimos que o traçado de uma linha depende até certo ponto
do comprimento dos comboios que a devem percorrer. Etlectivamente, as resistências que as curvas oíferecem ao movi
mento augmentam rapidamente com a extensão dos comboios;
é portanto necessário proporcionar o raio minimo das curvas
a essa extensão.
É o comboio máximo que deve evidentemente servir de
base para a determinação do raio das curvas.
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0 comprimento do comboio máximo éfuncção de tres quan
tidades: a proporção de passageiros e mercadorias, o peso
morto respectivo e as dimensões do material circulante. É por
tanto impossível determinar este comprimento em geral; par
tiremos por isso de algumas hypotheses que não representam
mais do que um caso muito particular.
Attendendo a que o comboio máximo só se realisará nas
occasiões de grande affluencia, supporemos que a proporção
de peso morto é, em media, de 1,0 : 1,0, comprebendendo
passageiros e mercadorias. Supporemos mais que o peso de
cada vagão é de 3 toneladas e que o seu comprimento é de
5 metros. 0 peso dos vagões carregados será de 6 toneladas
e o comboio pesará 1:200 kilogrammas por metro corrente.
0 numero de toneladas dos comboios máximos indicados na
tabella acima dividido por 1,2 representará, portanto, a ex
tensão d’elles em metros. Addicionando 8 metros para attender á machina, teremos os comprimentos seguintes:

Rampas

Peso

Extensão

15...................................................................................

121
94

109
86
70
60
50

90...................................................................................
25...................................................................................
30...................................................................................
35....................................................................................

62
52

Vê-se por este exemplo que é justamente nos caminhos de
ferro de fortes rampas que é possível admiltir curvas de me
nor raio sem inconveniente. Assim, ao passo que n’uma linha
com rampas de 15 se não devem empregar curvas de menos
de 150 metros de raio, poder-se-ha descer a 120 quando as
rampas subirem a 25.
Sob este ponto de vista, a via larga apresenta uma certa
vantagem, se se admittirpara ella a mesma proporção de peso
morto. Com effeito, designando por P o peso do comboio e
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por n a proporção do peso morto na via reduzida, será
o
peso morto total, e, portanto, o comprimento do comboio
»+i

—3

Na via larga o peso morto total será
por ser a quanti
dade de peso util a mesma nos dois casos; e, suppondo os
vagões de G toneladas de peso e 8 metros de extensão, tere
mos para o comprimento do comboio

A relação dos dois comprimentos é
xf

x

í
5

\z n/

w

Se for n — n' será
Em geral porém é n' superior
a n; e para que os comprimentos fossem eguaes era necessário
ter n'—\n, o que não parece fóra de proposito, attendendo
ao que temos dito ácerca da relação do peso morto na via
reduzida e na via larga.
Velocidade

A velocidade de marcha dos comboios nos caminhos de
ferro de via reduzida entregues ao serviço publico de passa
geiros regula entre 20 e 25 kilometros por hora. Fazem excepção os caminhos de ferro da Noruega, e o de Uddevalla a
Borãas na Suécia, onde as velocidades attingem 40 kilometros,
e o do Festiniog onde se marcha frequentemente a 48 e mais.
Estas excepções, porém, são provenientes de condições especiaes de planta, perfd e via, que raras vezes se obteem.
Em geral, a velocidade de marcha é muito inferior ao má
ximo permittido pela locomotiva, em consequência dos accidentes do traçado; mas é certo também que este máximo é
necessariamente limitado.
Supponhamos, com effeito, estabelecidos o peso e a exten
são dos comboios que devem circular sobre a linha, e veja
mos que velocidade lhes poderá imprimir a locomotiva apro
priada a estas condições.
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Designemos por Fo esforço exercido pela locomotiva n’um
momento qualquer da sua marcha. Este esforço multiplicado
pela velocidade por segundo, ou y~0-, dá o trabalho morto na
circumferencia das rodas, yy
Resulta de muitas experiencias, e especialmente das feitas
na Baviera em 1865 pelos srs. Banschinger e Zorn, que uma
locomotiva de 20 toneladas de peso póde fornecer um traba
lho de 3 cavallos vapor em media por metro quadrado de su
perfície de vaporisação; designando esta superfície por S,
teremos pois a egualdade
Vo = 3x75XS

d’onde

F=810f

0 esforço de tracção F, é, em qualquer momento, egual ao
peso do comboio multiplicado pelo coefficiente de resistência
n’esse momento, ou
F—r. P.

0 peso P do comboio foi previamente determinado pela
resistência maxima, que designaremos por fí, e pelo coeffi
ciente de adherencia, que temos supposto egual a
Sendo w
o peso da machina, temos, portanto, também
p

1

<000 rc

7R

.

A expressão de 7 póde, em virtude d’estes valores de F e
de P, tomar a forma seguinte:
7=5,67 X-rXS~

que passarei a analysar.
Consideremos o primeiro caso constante da tabella acima,
isto é, o caso de uma linha com rampas de 15, onde devam
circular locomotivas de 21 toneladas de peso adherente.
A relação | nas machinas de via reduzida de maior peso
não excede 2,40. Assim a Koechlinda linha de Ergastiria, com
21 toneladas de peso, tem 49n,q-,58 de superfície de vaporisa
ção, ou 2,36 do peso.
Parece não ser possível augmentar esta relação, a não ser
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pelo systema Fairlie. Na locomotiva Fives-Lille de quatro ei
xos, que vi na exposição, a relação sobe a 3,0 proximamente,
mas para isso foi necessário baixar o peso adberente a 1 fi^SOO.
Mesmo a Fairlie do Festiniog, de quatro eixos conjugados,
pouco excede 3,0.
A este respeito está ainda a via reduzida em peiores condi
ções do que as linhas de via larga, pois n’estas as macbinas
de tres eixos conjugados, com 33 toneladas de peso, teem 131
metros quadrados de superfície de aquecimento, ou proxima
mente quatro vezes o peso. Jsto mostra que nas linhas de via
reduzida não é possível attingir as velocidades empregadas
na via larga.
Supporemos pois ^ = 2,40, e teremos
F= 13,61 -r

Qundp for r = Ii, isto é, na rampa e na curva que foram
tomadas para base da determinação do comboio máximo, é

V= 13k,610
Na realidade este valor é um pouco fraco, porque a resis
tência li foi calculada para uma velocidade de 15 kilometros,
e portanto r é alguma cousa inferior a li. Por outro lado, nas
rampas activa-se sempre a vaporisação, de modo que o tra
balho exercido excede os tres cavallos vapor suppostos.Póde
pois tomar-se o limite de 15 kilometros para a velocidade maxima na rampa e curva limites.
Esta velocidade, como se vê, é independente do valor da
rampa, isto é, a mesma para a rampa de 15 ou para a de 35,
e não póde ser elevada, excepto se o peso do comboio for in
ferior ao máximo.
Calculemos agora o limite superior, isto é, a velocidade em
horisontal e em recta. N’este caso a resistência é dada pela
formula 0,14 F, á qual devemos juntar para ter em conta
as resistências próprias do motor. Temos assim

r«0,163-F.
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e portanto

0,163 F2 = 13,617L
Para
71=15 4-6,0=21
obtemos
F=41 kilogrammas.
Logo: a velocidade que o comboio máximo poderá altingir em horisontal e em alinhamento recto não excede 41 kilometros por hora.
Entre os limites 15 e41 é necessário adaptar a velocidade
ás condições do traçado. Assim, supponhamos uma curva que
offerece uma resistência supplementar de r1=2,40. Para que
a resistência total não exceda a que tem logar em linha recta,
ou 0,163X41=6,683, é necessário que a velocidade seja
reduzida a 27 kilometros. Temos com effeito para esta velo-

2,304-0,05V=.......................... 3,650
g para o motor=........................ 0,608
Curva =....................................... 2,400

Total........... 6,658
Deve-se d’este modo determinar a velocidade correspon
dente a cada uma das secções em que póde ser dividida a li
nha, tendo em vista a planta e o perfil.
Temos supposto que a locomotiva exerce sempre o máxi
mo esforço, o que nem sempre é possível, porque o peso
adherente póde descer abaixo do peso medio, e a pressão do
vapor póde baixar por qualquer causa. Não convém, portanto,
atlingir o máximo de velocidade em todos os momentos da
marcha, e em geral as velocidades de 20 a 25 kilometros nas
curvas e 30 a 35 nas rectas não devem ser excedidas.
A velocidade média, fmalmente, resulta de todas as velo
cidades especiaes, e calcula-se pelo processo exposto por
mr. Couche no terceiro volume da sua obra.
Despezas de exploração

Os documentos que possuo ácerca dos caminhos de ferro
de via reduzida são muito parcos relativamente a despezas de
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exploração. Não posso, pois, apresentar esclarecimentos assás
detalhados para um numero sufficiente de linhas, de modo
a deduzir o custo medio de cada um dos serviços de que
consta a exploração de um caminho de ferro. Limitar-me-hei
a algumas considerações geraes.
Os srs. Béral e Basire estabeleceram uma formula que dá
a despeza em funcção da receita, quando esta não exceda
8:000 francos por kilometro. É, em francos,
D=2:000 + 0,33 B.
Posto seja especialmente applicavel ás linhas de via de 1,44,
entendem aquelles engenheiros que nas linhas de via estreita
não poderá a despeza afastar-se muito da que resultar da applicação da formula precedente.
Vejamos se esta relação tem logar em alguns caminhos de
ferro, cujas despezas e receitas totaes me são conhecidas, e
que constam do quadro seguinte:

Despeza
Linhas

Eestiniog (1877) .
Blaenan (1877)..
Talyllyn (1877)..
Ile de Man (1877)
Ballymena (1877)
Turin a Bivoli
(1873)................
Povoa de Varzim
Lausanne (1872).
Uddevalla (1872)
Hongsberg (1872)
Stõren (1872)....
Hamar (1872) ...

Via

Receita
kilometrica

Diffcrença
Effectiva

Pela
formula

+ 5:719
+ 1:498
—
2
— 787
— 2:391

0,60
0,60
0,68
0,015
0,915

29:652
11:758
5:311
13:900
9:328

17:504
7:417
3:768
5:800
2:718

11:785
5:919
3:770
6:587
5:109

0,90

9:248

5:896

5:083

+

0,90

8:046
5:329
5:325
4:708
3:917
2:589

6:135
4:000
2:702
2:795
3:335
2:587

4:682
3:743
3:775
3:569
2:306
2:863

+ 1:453
+ 257
— 1:073
— 774
+ 1:049
— 276

i'oo
1,219
1,067
1,067
1,067

813
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Vê-se que estas linhas formam dois grupos bem distinctos.
No primeiro, em que a largura de via é de O,GO ou 0,68, as
despezas augmentam com a receita n’uma proporção muito
maior do que a dada pela formula. No segundo, isto é, para
larguras de via comprehendidas entre 0,00 e 1,219, as differenças não seguem uma lei bem regular, e parecem accusar
grandes desegualdades nas condições de exploração das respectivas linhas. Analysarei cada um dos grupos isoladamente.
A formula que satisfaz cabalmente ao primeiro grupo é
D— 780 + 0,564/1

Effectivamenle esta formula dá para as despezas das tres
linhas respectivas:
Festiniog..................................... 17:504
Blaenau......................................
7:411
Talyllyn....................................... 3:775
Estes resultados, que concordam quasi rigorosamonle com
as despezas effectivas, parecem mostrar que nas linhas de lar
gura muito reduzida a relação da despeza para a receita é
sempre superior a 56,4 por cento. Ora, sabe-se que nas nos
sas linhas do norte e leste, cuja receita é menor do que a do
Festiniog, esta relação tem descido a 30 por cento, isto é, a
pouco mais de metade, apesar das tarifas do Festiniog serem
muito mais elevadas, o dobro proximamente.
Para ver d’onde provém esta differença, analysarei as des
pezas dos differenles serviços da exploração nos tres cami
nhos acima, e comparalas-hei com as da companhia do norte
e leste. Advertirei que as condições do períil são muito mais
vantajosas nos caminhos inglezes, por terem as rampas no
sentido contrario ao movimento principal. Os dados relativos
ás linhas do norte e leste referem-se ao anuo de 1877. Nos
das linhas inglezas não estão comprehendidas as indemnisações por accidentes e avarias, que ali abundam muito.
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Festiniog

Linhas

Blaênau

Talyllyn

Norte
e leste

1:590
4:350
3:635
4:305
3:624

21
1:875
617
3:392
1:512

580
793
832
734
829

800
1:510
871
1:144
1:979

17:504
Tolaes...............

7:417

3:768

6:304

Despezas geraes.................
Movimento..........................
Material...............................
Tracção ...............................
Via e edifícios...................

Vê-se que as principaes differenças provém do material e
da tracção. No Festiniog estas verbas são quatro vezes maiores;
nota-se porém egualmente grande excesso no movimento e na
via. A multiplicidade de comboios, que exige um pessoal nu
meroso de tracção e movimento, e a grande velocidade, que
traz comsigo o consumo de combustível e as reparações da
via, são as causas evidentes d’esta desproporção.
Passando agora ás linhas do segundo grupo, não nos pare
ce que as despezas effectivas possam ser representadas por
uma formula; taes são as desegualdades que manifestam. As
sim, por exemplo, na linha de Hamarcom uma receita 2:589
ha uma despeza de 2:587, ao passo que na de Uddevalla, onde
a receita é mais do que dupla, e na de Ballymena, onde .é
quasi quadrupla, a despeza é proximamente a mesma.
É certo que estas differenças provém em grande parte da
desegualdade das tarifas, assim como também da proporção
em que está o trafico de passageiros para com o de mercado
rias. Vê-se porém, e é este um resultado importante, que a
relação da despeza para a receita póde n’estas linhas descer a
40 por cento. Temos com effeito as seguintes proporções:

Ile de Man
Ballymena
Rivoli....
Povoa....
Lausanne..

41 por cento
29
»
64
»
76
»
75
»
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Uddevalla.............
Kongsberg...........
Slõren .................
Hamar.................

......... 51 por cento
»
......... 59
»
......... 86
»
......... 100

A linha de Bellymena só estava aberta em 1877 ao trafico
de mercadorias, e tem uma despeza insignificante de mate
rial, porque a sua abertura data apenas de 1875. Não póde
pois ser considerada como definitiva a respectiva proporção
de 29 por cento.
As linhas da Ile de Man são em numero de tres, na exten
são total de 69,5kilometros:

Douglas a Peei................................. 18,5
Douglas a Port Erin....................... 25,0
S. Johns a Ramsey.......................... 26,0

Só as duas primeiras estavam em exploração no anno de
1877.
As condições do traçado são muito boas: rampa maxima
de 15,4 e raio minimo de 140 metros. Os carris pesam 22k,5
por melro corrente, e são do systema Vignole. As locomotivas
são de seis rodas, das quaes quatro conjugadas de 1,20 de
diâmetro. O eixo da frente é articulado segundo o systema
Bissel. O peso d’estas machinas em marcha é de 17 tonela
das ; foram construídas por Beyer Peacock.
A exploração faz-se com cinco comboios em cada sentido
durante a semana e tres sómente ao domingo. A velocidade
attinge 50 kilomelros por hora.
Esta linha custou 18:000^000 réis por kilometro e rende
7,5 por cento aos accionistas.
Póde, portanto, considerar-se como limite minimo a pro
porção de 40 por cento, que achámos para estas linhas, n’uma
exploração regular de passageiros e mercadorias.
Tracção

Faltam-me elementos para calcular o preço de transporte da
tonelada bruta kilomctrica nos diversos caminhos que tenho
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considerado. Seria essa a base mais racional de comparação
entre elles e os de via larga.
Não deixa porém de apresentar algum interesse a compa
ração da despeza de tracção do trem-kilomelro em algumas
d’aquellas linhas com a das nossas linhas do norte e leste e
varias outras de 1,44.
Os dados relativos aos caminhos de ferro do norte e leste
e Povoa de Varzim foram-me fornecidos pelos respectivos directores os srs. Manuel Affonso de Espregueira e Oliveira Mar
tins. Para as outras linhas de via larga recorri a uma memó
ria de mr. Gottschalk sobre a exploração do Semmering e do
Brenner em 1871.
Despczas de tracção
Linhas

Vias

Raios
Percurso
Rampas de curvas dos comboios

Tolaes

Festiniog............
Blaênau............
Talyllyn............
Ballymena ....
Mondalazac....
Porto á Povoa..
Ergastiria..........
Norte e Leste..
Vienna a Trieste:
Semmering...
Outras secções
Tyrol:
Brenner ..........
Outras secções

Por kilometro

0,60
0,60
0,68
0,915
1,10
0,90
1,00
1,67

16
13
15
15
12
24
35
15

100
35
100
100
100
130
60
500

1,44
1,44

25
13

180
500

-

—
-

0,900
0,542

1,44
1.44

25
13

285
500

—

—

-

-

1,174
0,697

217:540 99 025
39:580 20:350 0,514
18:248
8:075 0,443
49:938 21:200 0/125
5:924
2:561 0,432
81:969 58:869 0,718
9:303 15:536 1,670
1.187:361 552:518 0,465

Este quadro manifesta um facto notável, qual é o de se con
servar quasi constante a despeza de tracção em sete linhas de
larguras diversas e em condições de planta c de trafico muito
variadas, Festiniog, Blaênau, Talyllyn, Ballymena, Mondalazac, norte e leste e algumas secções de Vienna a Trieste.
A linha doTyrol, exceptuada a secção do Brenner,'ainda póde
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ser classificada entre as precedentes, porque a differença de
0,155 entre a respectiva despeza, 0,697, e a mais baixa da
linha de Triesle, ou 0,542, é devida ao maior preço do com
bustível, segundo diz mr. Goltschalk. Estas linhas porém es
tão todas em condições de perfil proximamente idênticas, pois
as rampas variam n’ellas de 12 a 16 millimetros.
' Se continuarmos a analyse do quadro, vemos que as linhas
do Porto á Povoa, Semmering e Brenner, com rampas de 24
e 25 teem despezas consideravelmente superiores ás preceden
tes, e muito comparáveis entre si, apesar da differença de lar
gura e da diversidade dos raios de curvas. Assim, ao passo
que no Semmering, com curvas de 180, a despeza é de 0,900,
no Brenner, onde as curvas teem 285, a despeza é maior,
1,174; sendo ainda aqui a differença proveniente do preço do
combustível.
Finalmente, o caminho de ferro de Ergastiria, com rampas
de 35, é aquelle onde a despeza é a maior de todas, 1,670.
Se lhe deduzirmos a parte relativa ao excesso dos salarios do
pessoal, que segundo mr. Ledoux são tres vezes maiores do
que em França, ainda restará margem para a rampa. Effectivamente o pessoal custou 0,529, e | d’esta quantia deduzidos
de 1,670 dão 1,318, muito superior á despeza do Semmering
e mais ainda á da Povoa.
Sem querer dar a estes factos um caracler de generalida
de, que só poderia deduzir-se de mais numerosas observa
ções, parece-me que elles justificam plenamente as minhas
anteriores apreciações acerca da influencia das curvas e das
rampas na tracção, e relativamente ao consumo de combustí
vel nas linhas de differentes larguras.
Effectivamente, mostrei que a resistência proveniente das
curvaspóde ser diminuída,encurlando-se os comboios e adoptando machinas apropriadas. Disse também que o consumo
kilomelrico de combustível é independente da largura da via,
o que provém sem duvida de que nas machinas de via redu
zida a producção e a utilisação do vapor são mais imperfei
tas do que nas machinas de maiores dimensões.
0 pessoal necessário para a conducção de uma locomotiva
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é o mesmo, quer ella seja grande ou pequena, e esta despeza
é muito importante, porque pôde ser avaliada em -| da despe
za de tracção.
Finalmente, a elevação da despeza proveniente do augmento
das rampas explica-se pelo maior consumo de combustível.
Nas linhas austríacas, com effeito, a despeza de combustível
é a seguinte:
Semmering........... 0,576
Vienna a Trieste
Outras secções... 0,287
•Brenner............... 0,891
Tyrol.................
Outras secções... 0,440

isto é, nas rampas de 25 dupla da que tem logar nas rampas
de 13. A producção do vapor é sempre muito activada nas
rampas fortes, e é esta circumstancia que faz elevar o consu
mo de combustível.
Julgo portanto poder estabelecer, com a necessária reserva,
o principio seguinte: a despeza de tracção do trem-kilometro
augmenta rapidamente com as rampas, e é independente da
largura da via e dos raios das curvas.
Da egualdade das despezas de tracção, em condições idên
ticas de perííl, resulta que o preço da tonelada bruta kilometrica é inversamente proporcional á força das machinas. Effeclivamente, para achar este preço, deve-se dividir a despeza
kilometrica pelo peso do trem-kilometro, e este é, até certo
ponto, proporcional ao comboio máximo. Assim, em geral,
n’uma linha de 1,0 de largura servida com locomotivas de 18
toneladas deve a tracção custar duas vezes mais do quen'uma
linha de 1,44 ou 1,67, cujas machinas pesarem 36 toneladas.
Se as condições do perfil não forem as mesmas, a despeza
variará entre limites mais largos. Para exemplo apresentarei
os seguintes dados, únicos de que disponho relativamente ao
preço de transporte da tonelada kilometrica nos caminhos de
ferro de via reduzida. Nos documentos relativos aos caminhos
inglezes, transcriptos na obra de mr. Vignes, falta com effeito
a distancia media de percurso de passageiros e de mercado
rias.
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Linhas

Ergastiria.................................
Porto á Povoa.......................
Norte e Leste........................
Vienna a Trieste:
Semmering..............................
Outras secções........................
Tyrol:
Brenner ...................................
Outras secções........................

Rampas

Tonelagem
do trem
kilometro

Despozas dc tracção
Do trem
kilometro

Da
tonelada
bruta

33
24
15

29',428
33 ,014
152 ,108

1,670
0,718
0,465

0,0567
0,0217
0,0031

25
13

129 ,450
211,550

0,900
0,542

0,0070
0,0025

25
13

115 ,300
146,150

1,174
*6097

0,0102
*048
0

Vê-se que o transporte de uma tonelada a 1 kilometro
custa duas a tres vezes mais na linha da Povoa do que nas li
nhas de via larga com rampas de 25; e seis a sete vezes em
relação ás linhas que teem rampas de 15. Na linha de Ergastiria o preço é seis ou vinte vezes maior em media, conforme
se compara com as primeiras ou com as segundas. Se dedu
zirmos ao preço de Ergastiria a parte relativa ao excesso dos
salarios ou ^,','^=0,0122, obtemos o preço deO,0445,cuja
relação com os da via larga é respectivamente de 5 e 15 em
media.
Estas relações são exageradas, porque, suppondo mesmo
que a força das machinas é metade, e que o peso dos comboios
nas rampas de 25 e 35 estão na rasão de | e para com os da
rampa de 15, o preço da tracção seria quatro e seis vezes
maior em logar de sete e quinze.
Explica-se o excesso precedente, em parte, pela fraca im
portância do trafico nas linhas da Povoa e de Ergastiria. Effeclivamente o peso do comboio medio regular nas rampas de
25 c 35 é de õ0‘ e 34l, ao passo que n’aquellas linhas é res
pectivamente de 33 e de 29. Parece, porém, que na linha de
Ergastiria ha ainda um excesso de despeza que deve ser attribuido ás curvas de GO e 70 melros de raio que esta linha tem
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em grande extensão. Estas curvas estão abaixo do limite que
indiquei para que as resistências não sejam excessivas. Vè-se,
com effeito, na tabella das resistências organisada por mr. Ledoux para a via de 1,00, que uma curva de 60 metros de raio
offerece uma resistência dupla da que tem logar para raios de
120 ou da que apresentam as curvas de 250 da nossa linha
do Douro. É, portanto, uma resistência excessiva que não pôde
deixar de influir na despeza do trem-kilometro. O principio
que acima enunciámos não fica por isso contrariado, pois
presuppõe, como não podia deixar de ser, que as curvas são
proporcionadas ao material.
Tarifas

Acabámos de ver que o custo de uma tonelada bruta é muito
maior nas linhas de via reduzida do que nas linhas principaes
de via larga.
O custo da tonelada util não está em geral na mesma rela
ção, porque, como dissemos, o peso morto é, ou antes póde
ser n’aquellas linhas menor do que nas ultimas. Comtudo o
resultado não póde ficar duvidoso, attendendo a que nas gran
des linhas a proporção do peso morto não excede 2,0 ou 2,5,
e quando muito poderá descer a 1,5 ou 1,0 na via reduzida.
Por este motivo em quasi todos os caminhos de ferro d’esta
especie as tarifas de transporte são muito superiores ás que
vigoram nas linhas principaes.
Assim, por exemplo, no Festiniog a tarifa media effectiva
das mercadorias é de réis 31,25, ao passo que nas nossas
linhas do norte e leste foi de 16,88 em 1877. No Talyllyn
esta tarifa varia de 23,15 a 46,30, e a dos passageiros entre
17,62 e 35,26. Nas nossas linhas o passageiro paga em me
dia 12,60. 0 rendimento medio da tonelada kilometrica na
linha da Povoa attinge 54,90.
É á custa d’esta elevação do preço de transporte que os ca
minhos de ferro secundários podem cobrir o excesso de des
peza que lhes é proprio.
A necessidade, porém, das tarifas elevadas manifesta-se
mais imperiosamente quando as rampas são asperas.
6

«2

Os srs. Bêral e Basire são de opinião que as tarifas tanto
de mercadorias como de passageiros devem ser fixadas cm
cada caso particular segundo as condições do traçado e do tra
fico, e devem em geral ser mais elevadas do que as tarifas
actuaes das grandes linhas.
Na Suissa foi indispensável adoptar rampas de SOmillimetros para vencer as grandes alturas que se encontram a cada
passo, e em virtude d’isso, o conselho federal tem applicado
ãs linhas ullimamente concedidas um systema de tarifas, proporcionaes ás rampas, cujas bases são as seguintes.
Em primeiro logar altendeu-se aos juros do capital despen
dido, o qual se suppoz augmentar n’uma certa proporção com
as inclinações, porque as rampas mais fortes são, em geral,
exigidas por terrenos mais difficeis.
Em segundo logar era necessário cobrir as despezas de ex
ploração, as quaes constam de uma parte constante relativa á
administração geral, telegraphos, etc., etc., avaliada em 50
por cento da totalidade das despezas n’uma linha com decli
ves de 10 millimetros, e de uma parte variavel que comprehende o excesso de consumo de combustível e azeite, o pes
soal accessorio para o serviço dos freios e as reparações das
machinas, vagões e via. As despezas supplementares de conslrucção são incluídas n'esta segunda parte.
Partindo d’estes princípios, formou-se uma tabella de coefficientes de augmento de tarifas, correspondentes a diversas
rampas. Para achar a tarifa especial basta multiplicar a tarifa
normal pelo coefficiente respectivo.
Esta tabella é a seguinte:
?
Rampas

Coefíicienlcs

Rampas

Coefllcicnles

Rampas

Cocflicicotes

10
15
20

1,00
1,19
1,40

25
30
35

1,62
1,85
. 2,11

40
45
50

2,39
2,69
3,00

Quando uma linha é estabelecida com rampas variadas,
adopta-se uma tarifa media applicavel a toda a linha.
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Mr. Dumon diz que este systema de tarifas vaescr applicado á linha do Saint Golhard.
Parece, com eífeito, que é este o meio mais racional de
egualar quanto possível os resultados da exploração de linhas
estabelecidas em condições de rampas muito diversas. Este
systema póde também até certo ponto substituir as subven
ções kilometricas para a construcção. É uma verdadeira sub
venção paga directamente pelo publico mais interessado no
caminho de ferro, aquelle que o frequenta. Não se deve po
rém nunca exceder, nem mesmo attingir, a tarifa de transporte
peias estradas ordinárias, e por isso em muitas circumstancias a adopção das tarifas elevadas não dispensa a subvenção.
Assim, na Suissa a construcção das linhas secundarias tem
sido também subvencionada pelo Estado. Mas estas subven
ções podem ser consideradas como simples empréstimos, sem
juro durante um certo numero de annos. O Cantão de Vaud,
por exemplo, subscreveu para a linha de Lausanne a Echalens com a quantia de 54:0005000 réis pelo modo seguinte.
A companhia erniltiu duas classes de obrigações, a pri
meira das quaes, com o juro de 5 por cento, foi subscripta
pelo publico; a 2.
* classe, com o mesmo juro, foi reservada
ao Estado até a concorrência da importância total da subven
ção, mas não participa do rendimento senão depois de satis
feitas as obrigações da 1 .a classe, e depois de deduzida a verba
de amortisação para o material fixo e circulante.
Por um systema idêntico, deu o mesmo Cantão de Vaud
48:000/5000 réis para a linha de Lausanne a Oucliy; réis
396:0005000 á linha de la Broie; 570:0005000 réis á de Jougne; 590:0005000 réis á de Lausanne a Saint Maurice; eréis
297:0005000 á do Jura Vadois. Esta ultima foi também sub
vencionada pelas communas interessadas com 144:0005000
réis, e pelo Cantão de Neufchalel com 475:0005000 réis; a
sua extensão é de 63 kilometros e portanto as subvenções
attingiram 14:540,5000 réis por kilometro.
Este systema de subvenção foi também usado na Suécia.
Para a linha de Hjo a Stenstorp, de 38 kilometros de exten
são, cujo custo foi de 204:8585000 réis, entrou o Estado com

I
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60:810^000 réis sem juro nos dois primeiros annos e com o
juro de o por cento nos trcs annos seguintes, subindo em se
guida a 6 por cento para a amorlisação. A companhia emitliu
3:230 acções de 100 rixdales, ou 23$380 réis, que foram
subscriptos cm parte pela província, na importância de réis
50:760-)000, e o resto pelo publico.
Vê-se que a intervenção do Estado, tanto na Suissa como
na Suécia, se exerce por meio de um verdadeiro empréstimo
sem juro durante os primeiros annos de exploração. A subven
ção portanto reduz-se á parte dos juros que não foram venci
dos; mas por outro lado presta-se um valioso auxilio a com
panhias que sem elle mal poderiam realisar o capital necessá
rio para a construcção. Na exposição que precede o decreto
apresentado pelo conselho d’estado do cantão de Vaud ao
conselho superior, relativo á subvenção para o caminho de
ferro do Jura Vaudois leem-se os seguintes períodos a este
respeito:
«La manière beaucoup trop dispendieusedont plusieurs de
nos grandes lignes ont été conslruites, ainsi que la perspeclive du rendement relalivement faible des lignes sccondaires, contribuent aussi pour une large part à rendre les capitaux très circonspects à 1’égard des dernières. Dans cette situalion, les hommes même les moins enclins à rejeter sur
l‘État toutes les charges et à lui demander la solution de tous
les problémes sociaux; ceux même qui sont le plus parlisans
de la responsabililé et de 1’inilialive individuelles; tous sont
d’accord sur la nécessité de l’intervention financière de l’État
en faveur de ces voies de communication qui ont pour conséquence le développement de la productionetdelaconsommation et partant un accroissement de la richessepublique.»

V

Conclusão

Temos tratado succintamente das questões mais importanes relativas á construcção e exploração dos caminhos de ferro
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de via reduzida. Resumamos as principaes conclusões a que
chegámos no estudo de cada uma d’essas questões, e vejamos
as consequências a que ellas nos levam relativamente ás applicações d’este systema de vias ferreas.
Pelo que respeita ás condições geraes da construcção julgá
mos ter sufficienlemente demonstrado os princípios seguintes.
a) — As larguras de via mais geralmente empregadas são
as de 0,90 e 1,00 ou proximamente. As larguras mais redu
zidas, isto é, as comprehendidas entre 0,60 e 0,90, não satis
fazem a todos os requisitos de capacidade e estabilidade exi
gidos por um serviço publico de passageiros e mercadorias.
b) — O minimo raio de curva admissível em via de 1,0 é o
de 90 metros. Este minimo, porém, só deve ser empregado
quando o trafico for muito restricto. Para tráficos que exijam
comboios de 70 e 100 metros de extensão, e velocidades de
20 a 25 kilometros por hora, é conveniente não adoptar raios
inferiores a 120 ou 150 metros, a fim de que as resistências
não excedam o limite que a experiencia tem indicado.
c) — Os raios de 120 e 150 na via de 1,0 são equivalentes
aos de 170 e 200 na via de 1,67, sob o ponto de vista das re
sistências que as curvas offereceni ao movimento de comboios
da mesma extensão e animados da mesma velocidade, na hypothese de se empregarem na via larga machinas apropria
das ás curvas de pequeno raio.
d) — A carga que uma locomotiva póde tirar em rampa
decresce na rasão inversa da inclinação. 0 limite superior das
rampas admissível em uma determinada linha depende pois
do trafico. Em terrenos montanhosos com um trafico restri
cto convém adoptar rampas fortes, se d’ahi resultar econo
mia para a construcção. Não se deve porém nunca exceder o
limite de 30 millimetros, excepto se o movimento geral das
mercadorias for no sentido da descida, ou se a linha for prin
cipalmente frequentada por passageiros; casos estes em que
se poderá attingir 50 millimetros.
Relativamente ao material circulante, mostrou-nos o exame
de differentes typos empregados em varias linhas que se po
diam admittir as seguintes conclusões.
c *
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e) — 0 peso especifico, ou por unidade de transporte, nas
carruagens de via estreita, não differe sensivelmente do das
carruagens de via larga, se exceptuarmos as de 1 .a classe, que
aliás pouco influem na media geral, por serem pouco nume
rosas nos comboios. Pelo contrario, os vagões de mercado
rias são mais ligeiros, por cada tonelada de carga, do que os
de via larga, na rasão de ou | do peso d’estes últimos.
f) — A força de tracção das locomotivas decresce rapida
mente com a largura da via. Assim, para vias de 0,60 a 0,80
esta força regula por metade da que tem logar na via de 1,00;
e a mesma relação se observa entre as locomotivas d’esta ul
tima largura e as de 1,67.
g) — 0 consumo medio de combustível por kilometro de
percurso é independente da largura de via; de modo que o
consumo por tonelada kilometrica, em linhas com o mesmo
perfil, deve estar proximamente na rasão inversa da força das
machinas.
Quanto á despeza de construcção achámos os resultados
que se seguem.
h) — A despeza kilometrica de construcção de uma linha
de via de 1,0 varia entre | e | do custo de uma outra linha de
via larga, construída em terreno idêntico, nas condições de
grande trafico, conforme o terreno é muito ou pouco accidentado. Comparada porém com o custo provável de uma linha
de 1,67 em condições equivalentes de traçado, podendo ser
explorada em parte com o material das linhas principaes, a
economia da via reduzida só poderá ser importante quando
o terreno for muito accidentado.
Finalmente, ácerca das condições geraes da exploração pa.
receu-me poder acceitar as deducções seguintes.
i) —Na via reduzida ha uma considerável diminuição de
peso morto em relação á via larga, proveniente da mais per
feita ulilisação do material e do seu menor peso especifico.
Demonstra-se, porém, que em geral, a economia de tracção
d’ahi resultante é inferior ao excesso de despeza motivado
pela baldeação obrigatória de todas as mercadorias na esta
ção de entroncamento, excepto se a linha offerecer grandes
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rampas no sentido do principal movimento, e se o trafico de
mercadorias for pouco importante em relação ao de passa
geiros, ou ainda se as mercadorias forem susceptiveis de uma
baldeação facil e rapida; casos estes em que poderá haver
economia na adopção da via reduzida.
j) — A capacidade de transporte de uma linha depende,
principalmente, da carga maxima que uma locomotiva pôde
tirar sobre as rampas mais fortes que o seu perfil apresentar;
decresce, pois, rapidamente com a largura da via e com a in
clinação das rampas.
k) — O comprimento dos comboios que devem circular so
bre a linha está na rasão inversa das rampas, e é proxima
mente o mesmo para a via de 1,0 e para a de 1,67.
l) — A despeza total de exploração nas linhas de via muito
reduzida é sempre superior a 56 por cento da receita. Na via
de 1,0 esta proporção póde descer a 40 por cento.
m) — A despeza de tracção do trem-kilometro é indepen
dente da largura de via, e, dentro de certos limites, dos raios
das curvas; augmenta porém proporcionalmente ás inclina
ções a partir da rampa de 15.
São estas as principaes conclusões, mais ou menos bem
fundadas, a que chegámos na analyse da construcção e explo
ração de varias linhas.
A primeira consequência que resulta dos princípios prece
dentes é que os caminhos de ferro de via muito reduzida, isto
é, de largura comprehendida entre 0,60 e 0,90, teem uma ca
pacidade limitadíssima de transporte, e exigem uma grande
despeza de exploração, de modo que o custo de uma tonelada
kilometrica é elevadissimo. Se acrescentarmos que o material
para linhas tão estreitas não preenche bem todos os fins a que
é destinada uma exploração de caminho de ferro, concluire
mos que o emprego de taes larguras deve ser excluído nas
linhas destinadas a um serviço regular de passageiros e mer
cadorias.
A inconveniência das larguras muito reduzidas manifesta-se
de um modo ainda mais decisivo quando as rampas são muito
fortes; porque ahi acresce a inclinação para diminuir a carga.
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Assim, a applicação da via de 0,75 ou 0,80 ás estradas ordi
nárias, preconisada por alguns engenheiros, não póde dar re
sultado algum pratico.
Parece-me, pois, fóra de duvida, que o limite minimo da
largura nos caminhos de ferro de via reduzida é 0,90 ou 1,00.
Uma outra consequência que resulta do nosso estudo equé
póde ser comprovada por numerosos exemplos, é que a via
de 1,67 admitte condições de traçado que se approximam das
condições estabelecidas para a via de 1,00; isto é, augmentando os raios das curvas simplesmente de 50 metros, poderse-ha adoptar muitas vezes a largura de 1,67 em logar da de
1,00 sem grande augmento de despeza.
N’estas circumstancias, quaes são os casos em que o em
prego da via reduzida offerece vantagem sobre o da via larga?
Ha tres hypotheses a estabelecer:
1. a A linha é isolada; isto é, não communica com a rede
geral do paiz.
N’este caso, aliás pouco frequente, a adopção de via redu
zida é decididamente mais vantajosa, pois que a despeza de
construcção é menor e a de exploração póde também ser in
ferior em virtude da differença do peso morto.
2. a A linha communica em uma extremidade com a rede
geral.
É este o caso mais frequente; e é também aquelle sobre
que poderá haver mais duvida, se as condições do terreno não
forem decisivas. Effectivamente, se o terreno for muito accidentado e o trafico restricto, se as rampas estiverem no sen
tido do principal movimento, se alem d’isso o trafico de pas
sageiros predominar, ou se as mercadorias forem de facil
baldeação, não ha duvida de que a via reduzida é a mais van
tajosa, porque a despeza de construcção é consideravelmente
menor e a despeza de baldeação, é suíficientemente compen
sada pela economia no transporte do peso morto. No caso do
terreno ser pouco accidentado, se o movimento se fizer egualmente nos dois sentidos, ou se se fizer em maior escala no
sentido dos declives predominantes, se ao mesmo tempo a
tonelagem das mercadorias for importante, ou ainda se as
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mercadorias forem de grande velocidade e difficeis de bal
dear, é a via larga que apresenta a maior somma de vanta
gens.
Entre os dois casos precedentes, que são os extremos, po
derá havel-os duvidosos; e n’esses, só um estudo muito mi
nucioso das condições especiaes da linha, poderá resolver a
questão.
3.a A linha deve communicar com a rede geral pelas suas
duas extremidades.
Este caso, finalmente,' parece também não offerecer a me
nor duvida ácerca da conveniência da via larga.
Julgo pois ter determinado tanto quanto possível as circumstancias em que a via reduzida tem applicação.
É claro que estas applicações não excluem o caso da linha
poder ser assente n’uma estrada, se as condições de planta e
perfil o permillirem. Não me parece porém que tal solução
tenha probabilidade de ser adoptada muitas vezes, porque as
nossas estradas são em geral estreitas e apresentam a cada
passo rampas de 50 millimetros e curvas de 30 metros de
raio; condições estas incompatíveis com uma boa exploração.
Dissemos que numerosos exemplos comprovam a possibi
lidade pratica de adoptar nas linhas de via larga raios de cur
vas pouco diíferentes dos que se admiltem nas devia reduzi
da, e de rea lisa r grandes economias na despeza de construcção.
Pelo que respeita aos raios das curvas, tive já occasião de
citar a linha do Semmering, que tem curvas de 180 melros de
raio, apesar de ser uma linha de primeira ordem, e a do Uctiiberg, que as tem de 133. Poderia também mencionar mui
tos pequenos ramaes das companhias francezas onde peneiram
os seus vagões tirados por cavallos, e onde as curvas descem
a 60 e 50 metros de raio. Limitar-me-hei porém á linha de
Avricourl a Cirey no departamento de Meurlhe-et-Moselle,
em França, que é ao mesmo tempo um modelo muito interes
sante de caminho de ferro economico.
Esta linha, de 18:074,50 de extensão, parte da estação de
Avricourt na linha de Paris a Strasbourg e segue com declividades de 16 millimetros e curvas de 150 a 300 melros de
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raio, pela maior parle, até Blamont, centro commercial de um
grande grupo de povoações, e d’ahi para Cirey, onde ha fa
bricas importantes, e onde vem convergir as madeiras dos
Vosges para serem expedidas pelo caminho de ferro.
Alem das ires estações mencionadas ha mais duas halles e
um abrigo para serviço exclusivo de passageiros.
Esta linha leve um movimento de terras de 8ra3,33 por me
tro corrente. As obras de arte são assaz numerosas; c d’ellas
ha 9 de alguma importância: uma passagem superior, uma ou
tra inferior, tres pontões de 2, 3 e 4 melros de abertura, duas
pontes de G metros, uma de pedra e outra metallica. e final
mente uma ponte de tres arcos de 4 metros de vão cada um.
Os carris são de 30 kilos, e o material circulante reduz-se
a duas locomotivas de 25 toneladas e tres carruagens de 50
logares. 0 resto do material é fornecido pela companhia de
l’Est que explora a linha.
A despeza kilometrica de construcção foi de 14:518^800
réis, dos quaes 3:335$i00 réis em terraplenagens e obras de
arte.
As seguintes linhas são egualmente exemplos muito frisantes de construcções económicas.

Linhas

Extensão

Despeza

Kilometros

Companhia Vitré à Fougères...................
Companhia do norte :
Beauvais a Saint Just.....................
Saint Omer a Alancourt................
Breteuil a la Ville..............................
Douliens a Arras................................
Senlis a Crépy............................... ..
Beauvais a Gournay..........................
Companhia de leste:
Saint Dizier a Vassy........................
Bazancourt-Betheim ville.................
Caminhos de ferro das Ardennes...........

37

16:1250968

29
31
7
32
23
28

14:2290511
16:3410383
12:3640476
18:9660893
14:0640871
17:5190445

22
17
51

14:3900820
10:8690480
13:0770767
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Os exemplos precedentes mostram bem á evidencia que é
possível realisar na construcção das linhas de via larga eco
nomias importantíssimas.
Estas economias resultam cm grande parte, como já disse
mos, da reducção dos raios das curvas e da proscripção abso
luta de todo e qualquer luxo de construcção. Para mostrar até
que ponto se leva a economia n’estas linhas, bastará dizer que
as arestas dos passeios das estações são revestidas com relva.
Não bastam, porém, taes expedientes para obter o resul
tado desejado, se não forem acompanhados por um estudo
muito demorado e minucioso de toda a linha e de cada obra
em especial; e expondo esta opinião, não faço mais do que re
petir as seguintes palavras pronunciadas por mr. Jacquemin
no inquérito sobre os caminhos de ferro francezes:
«Je ne crois qu’il y ait d’économies à faire aulres que celles qui résultent d’études bien et complètement faites. II faut,
selon moi, dix-huit mois ou deux ans d’études acharnées sur
le terrain pour arriver à faire un chemin de fer économique.»
Lisboa, 21 de maio de 1879.
Canmdo Xavier Cordeiro.

........ ................................

................................ '
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RELAÇÃO DOS CAMINHOS DE FERRO DE VIA REDUZIDA MAIS CONHECIDOS NA EUROPA
Locomotivas

Caminhos

Paizes

França......... (

(Alger)..

Suissa............. ■

Italia..............

Áustria.........
Prussia.....

Rússia............

Suécia...........

Noruega....

Lagny Saint Denis a Mortcerf.............................
Commentry a Montluçon.................................. ..
Burelles a Tavaux.....................................................
Rochebelle a Tamaris...............................................
Cessons a Trébiau.....................................................
Salles la source a Mondalazac..............................
Haironville a Triancourt........................................
Mockta-el-Hadir a Bône..........................................
Lausanne a Echalens..............................................
Winkeln a Appenzell............................................
Katbat a Scheideg...................................................
Turin a Rivoli............................................................
Saint Léon a Madeleine (Sardenha)....................
Monteponi (Sardenha).............................................
Lambach Gmunden...................................................
Henef a Broelthal......................................................
! Vierhoviea Livny.....................................................
Novgorod a Tchudovva..........................................
Kristinehamm a Bergsjou......................................
Ingen a Kroppa.........................................................
Carlshamm a Vieslande ..........................................
Uddevalla a Boraas...................................................
Uttenberg a Kõping............................................
Hjo a Stenstorp........................................................
1 (Onze linhas)..............................................................
! Festiniog a Port Madoc..........................................

i
1
Inglaterra... 1
j
1

Festiniog and Blaenau............................................
Tallylyn........................................................................
North-Wales (3 linhas).........................................
Ile de Man (idem)....................................................
Ballymena and Redbay............................................

( Ballymena and Larne..............................................
Grécia...........
Ergastiria....................................................................
Portugal.... Porto á Povoa e Famalicão.....................................

Extensão

19,0
16,0
12,0
1,9
5,5
7,0
61,0

33,6
14,0
24,5
5,0
12,0
15,0
14,0
27,0
22,4
61,5
73,2
11,8
10,7
78,0
134,0
36,0
38,0
883,7
23,0
6,0
11,0
56,5
69,5
27,2
19,3
9.2
44,0

Largura
da via

1,0
1,0
1,0
0,766
0,766
1,10
0,85
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90
0,76
1,00
1,107
0,785
1,067
1,067
1,099
0,787
0,889
1,219
1,090
0,889
1,067
0,597
0,597
0,684
0,597
0,915
0,915
0,915
1,00
0,90

Raio
minimo

100
90
30
60
25
40
—
250
60
90
—
200
52
100
44
38
208
—
210
250
297
188
35
35
—
75,44
140,0
60,0
138,0

Rampa
maxima

Plata
forma

30,0
12,0
75,0
18,0
5,0
12,0
-

3,7
—

8,5
40,0
35,0
50,0
17,0
40,0
25,0
34,0
250
12,5
—

2,1
4,0
4,0
4,0
3,0
2,85
3,20
—
—
—
—
—

25,0
25,0
14,3
16,6
10,0
16,7
24,0
16,5
12,5
15,0
25,6
15,4
-

2,70
3,00
4,20
4,50
—

35,0
23,7

3,00
3,50

3,56
3,80
3,05
3,96
-

Peso
dos
carris

17,0
16,0
13,0
12,0
12,0
16,5
—
20,3
28,9
23,0
20,0
21,5
13,0
20,0
15,0
18,0
—
17,0
9,0
17,17
24,50
18,00
11,60
20,50
24,17
18,00
17,5
22,5
20,3
20,0

Numero Distan
de eixos cia entre
conjuga eixos
dos
extremos

3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
3
—
3
3
-

2
2
2
2
2
3
3
4
2
2
2
3
3

2,50
1,25
1,50
1,50
1,40
—

2,40
2,15
2,15
1,50
1,25
— •
—
—
—
2,23
1,524
1,244
1,981
2,00
2,20
2,50

Peso
adherente

13:400
19:500
7:500
8:000
8:000
9:500
—

21:000
15:000
19:000
19:000
10:000
6:600
16:000
—

12:600
17:000
13:000
11:000
—
16:000
13:000
10:200
20:675
22:330
11:165
—
-

17:000
—
-

23:000
22:000

Despeza kilometrica

9:3605000
12:6005000
4:860.5000
—
—
6:5515246
—
—
14:9405000
21:6005000
—
10:0805000
—

12:6005000
—

4:5005000
17:1005000
12:1505000
8:1005000
— •

7:2005000
13:1405000
5:4155300
5:4005000
10:7105900
20:7455000
18:0235940
—
—
—

17:0535740
18:7905920
12:7005843
16:2595205

Observações

Segue a estrada de Lagny Villeneuve na extensão de 10 kilometros.
Caminho de ferro industrial.
Idem. Está assente n’um caminho vicinal.
Idem.
Idem.
Idem.
Em construcção.
Industrial.
Está assente na estrada de Yverdon a Rivoli.
Terreno muito accidentado.

Está assente na estrada do mesmo nome.
Industrial.
Idem.
Está assente n’uma estrada.
Terreno accidentado. Estações e pontes de madeira.

Vae ser substituída por uma linha de via normal.
Idem.

Terreno montanhoso.
Idem.

Industrial.

